
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

 
 
 
Bon dia! 

Com esteu? Què tal el cap de setmana? 

Recordeu que el dia 23 d’abril és Sant Jordi?  

Com que aquest any estem confinats i no podem sortir a 
comprar les roses i els llibres, han dit que la celebració es 
farà el proper 23 de juliol. Malgrat tot això, nosaltres no 
volem deixar passar una diada tan bonica com aquesta.  

A continuació us proposem algunes activitats per tal de 
celebrar-la com cal! 
 
CANÇÓ! Benvingut Sant Jordi 2020!   
 
 

CATALÀ 
 
1.Us proposem convertir-vos per un dia en poetes, 
escriptores, trobadors… i escriure o buscar un poema que us 
agradi , estudiar-lo i recitar-lo a les persones que més 
estimeu. 

 Pot ser un poema d’amor, d’amistat, de primavera, de flors, 
de llibres… un poema que us faci emocionar! 

https://youtu.be/TJzRC9heOtY


Ens agradaria molt poder escoltar els vostres poemes. Ens 
podeu enviar la gravació o el vídeo. 

Compartir paraules boniques és una acció meravellosa i 
màgica. 

 Ah! també us deixem explicar una bonica història si ho 
preferiu. 

2.Ara us portem un conte: un ésser pirinenc que 
no es deixa veure. Llegiu-lo a veure que us sembla! 

https://drive.google.com/file/d/1szDMbcEHt5CfO_Ml6fcB-Elf_
LkO-YgY/view 

3.Tria un d'aquests personatges: 

a)Un drac invisible. 

b)Un sant Jordi distret. 

c)Una princesa voladora. 

Quan l'hagis triat pensa: 

-Què creus que li podria passar? 

-Quins problemes tindria? 

-Quins avantatges?  

https://drive.google.com/file/d/1szDMbcEHt5CfO_Ml6fcB-Elf_LkO-YgY/view
https://drive.google.com/file/d/1szDMbcEHt5CfO_Ml6fcB-Elf_LkO-YgY/view


-Què faria? 

Explica-ho en 3 o 4 línies i ens ho envieu. Poseu-li un títol. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

MATEMÀTIQUES 
 
Haureu de fer el vostre propi gràfic de barres amb els 
aliments que mengeu durant aquesta setmana. 
Ompliu la fitxa i després ens la feu arribar al correu. 
 
ACTIVITAT GRÀFICS DE BARRES 

 
Aquí teniu dos enllaços per jugar al tangram. 
 
TANGRAM 1 

TANGRAM 2  

També,teniu un enllaç per fer càlcul mental on line i 
repassar les taules de multiplicar. 

EL TANC MATEMÀTIC 

 

 

 

 

 

http://blocs.xtec.cat/santjordi3r1920/files/2020/03/gr%C3%A0fics-de-barres.pdf
http://www.xtec.cat/~jbuil/tangram/
http://www.matemath.com/juegos1.php?cadena=1-3
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/default.htm


Ara us deixem un enigma: 

L’ENIGMA DELS PASTORS I LES OVELLES 

 

Un pastor d'ovelles li diu a un altre pastor: 

- Per què no em dones una de les teves ovelles i així en tindrem 

la mateixa quantitat? 

I l'altre pastor li respon: 

- Dóna me’n una de les teves i així tindré el doble d'ovelles que 

tu. 

Quantes ovelles té cadascú? 

LA RESPOSTA LA POSAREM LA PROPERA SETMANA PERÒ SI 

LA SABEU ENS LA PODEU ENVIAR!!! 

 
CASTELLÀ 
 
PARCHÍS ORTOGRÁFICO. VAMOS A PRACTICAR LA C/Z I Q/K 
 
PARCHÍS ORTOGRÁFICO 
 
CONEIXEMENT DEL MEDI 
 
Ja saps que Sant Jordi forma part de les nostres tradicions 
catalanes, de la nostra cultura. Així que et proposem 
investigar i  aprendre una mica més sobre aquesta festa. 

  
http://www.ceip-diputacio.com/CI%201r%20i%202n/MEDI/feste
s/festes3.htm 

 
 
  

http://contenidos.educarex.es/mci/2007/29/
http://www.ceip-diputacio.com/CI%201r%20i%202n/MEDI/festes/festes3.htm
http://www.ceip-diputacio.com/CI%201r%20i%202n/MEDI/festes/festes3.htm
http://www.ceip-diputacio.com/CI%201r%20i%202n/MEDI/festes/festes3.htm


 
VALORS 
 
Aquí teniu un petit curt molt relacionat amb la setmana en 
què ens trobem.  
Volem que el mireu i que ens envieu la vostra opinió. 
I'TS A BOOK! 

 

PLÀSTICA 
 
Estàs preparada? Comença l’estona de convertir-te en un 
artista de debò!  Obre calaixos, inspecciona per tota la casa, 
busca materials i objectes el més originals possibles, atura’t, 
pensa, imagina i…. crea  la rosa més bonica i estrambòtica 
possible! 

Esperem les teves fotografies!!!! 

 
 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 

Hola a tots i totes! Espero que estigueu practicant una mica d'esport cada dia. És               
important moure's i passar-ho bé fent-ho! 
Per això, aquesta setmana treballarem l'escalfament i diferents exercicis. Recordeu          
que no podem fer exercici sense fer un bon escalfament. Us deixo enllaços perquè              
agafeu idees i els proveu, però recordeu que sempre és millor adaptar-ho a cada              
persona i tipus d'activitat esportiva que es realitzarà. 
- Escalfament: 
https://www.youtube.com/watch?v=dniNDE9pwUw 
https://www.youtube.com/watch?v=5aAkskctYGY 
https://www.youtube.com/watch?v=WFnUCzmtMdg 
https://www.youtube.com/watch?v=xlsIOjziU5E 
- Exercicis: 
https://www.youtube.com/watch?v=x_T-IZU1CQg 
https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=zejJLhL4snE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dniNDE9pwUw
https://www.youtube.com/watch?v=5aAkskctYGY
https://www.youtube.com/watch?v=WFnUCzmtMdg
https://www.youtube.com/watch?v=xlsIOjziU5E
https://www.youtube.com/watch?v=x_T-IZU1CQg
https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU


https://www.youtube.com/watch?v=_97QFX3w1E4 
https://www.youtube.com/watch?v=lc1Ag9m7XQo&feature=emb_title 
  
Qui vulgui, em pot enviar al meu correu (esterefcomtes2020@gmail.com) fotos o           
gravacions fent els vídeos, imatges de quins escalfaments o exercicis de tonificació            
us agraden més i menys, etc. Amb ganes de tornar-vos a veure en persona! 
 

 

ADAPTACIÓ DE MEDI 

Tot i que aquest any viurem una Diada de Sant Jordi ben diferent             
no volem perdre la oportunitat de recordar la llegenda. Per això, a            
continuació us deixem unes quantes propostes que esperem que         
gaudiu. 
 
En l’enllaç presentat a continuació trobareu la llegenda de Sant          
Jordi. 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/index.htm 
 
També us deixem la versió de conte explicada per la Montse, una de les 
mestres de l’escola. 
https://www.youtube.com/watch?v=VfQ31KvRIGM 
 
Un cop vista la llegenda…  

1. ORDENA LES IMATGES QUE TENS A CONTINUACIÓ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_97QFX3w1E4
https://www.youtube.com/watch?v=lc1Ag9m7XQo&feature=emb_title
http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=VfQ31KvRIGM


Adaptacions de llengua catalana 

http://www.edu365.cat/acollida/confegir/index.htm 

 

Apps: 

 ICuadernos Rubio 

 Grafia de les lletres 

 Petit lector 1 

JOCS DE LECTURA  

 PICA LLETRES 

  ELS NOMS DELS ANIMALS EN CATALÀ 

 Saps llegir 1 

Saps llegir 2 

http://www.edu365.cat/acollida/confegir/index.htm


Petit Escriptor 2 

 Penjat i lligat 

Adaptacions de matemàtiques 

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03094/leerling.html 

 

Apps: 

 bmath 

 ICuadernos Rubio 

Aula Itbook 

 

 

MÚSICA 

SANT JORDI 
  

Escoltar, aprendre i cantar la següent cançó de Sant Jordi: 

https://www.youtube.com/watch?v=ixCkDjXabkA 

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03094/leerling.html
https://www.youtube.com/watch?v=ixCkDjXabkA


INSTRUMENTS DE CORDA PINÇADA 
 

Visionar els següents vídeos. 

·  Guitarra elèctrica: 

-       Història 

https://www.youtube.com/watch?v=hgtAgVSf_UM 

-       Sonoritat 

https://www.youtube.com/watch?v=arH-E_iAVo0 

-       Comparació entre guitarra elèctrica i guitarra acústica 

Bicycle race – Queen: https://www.youtube.com/watch?v=N67FhwmBhpc 

  
 
·  Baix elèctric: 

-       Història 

https://www.youtube.com/watch?v=1-QNf3Xx480 

-       Sonoritat 

https://www.youtube.com/watch?v=_0vu-SjbtmU 

-        Comparació entre baix elèctric i guitarra elèctrica 

Rio Funk – Lee Ritenour: https://www.youtube.com/watch?v=IwRxQm3F2KQ 

 

 

RELIGIÓ 
 

Hola nens i nenes! Els dies passen ràpid i ja ens tornem a trobar. 

Aquesta setmana celebrarem Sant Jordi i la Mare de Déu Montserrat. Ells 

són els Patrons de Catalunya.  

https://www.youtube.com/watch?v=hgtAgVSf_UM
https://www.youtube.com/watch?v=arH-E_iAVo0
https://www.youtube.com/watch?v=N67FhwmBhpc
https://www.youtube.com/watch?v=1-QNf3Xx480
https://www.youtube.com/watch?v=_0vu-SjbtmU
https://www.youtube.com/watch?v=IwRxQm3F2KQ


 

Sant Jordi es celebra el dia 23 d’abril, dia del llibre i de la rosa; símbols 

de la cultura i de l’amor.  

Sant Jordi va ser un soldat romà que es va convertir al cristianisme. La 

seva llegenda ja la sabeu.  

 

 

La Mare de Déu de Montserrat, es celebra el dia 27 d’abril. 

Anomenada també “La Moreneta”, la seva Llegenda és molt bonica.  

 

● Aquí us deixo un enllaç per a què la pugueu conèixer: 

https://www.youtube.com/watch?v=E5EfAtJQF_Y&t=4s 

● Avui també us toca fer d’investigadors. Sabeu per quin motiu la 

Mare de Déu de Montserrat també s’anomena “La Moreneta”? 

 

______________________________________________________ 

 

● Us deixo una cançó molt bonica (sé que us agrada molt) . Canteu-la 

ben fort! i gaudiu de les imatges de Montserrat. 

https://www.youtube.com/watch?v=TH2HqnsrJv0 

 

 

ENGLISH 

https://www.youtube.com/watch?v=E5EfAtJQF_Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=TH2HqnsrJv0


Hello..!!! 

How are you..???  I’m fine, thanks..!!! 

Stay at home, please..!!! 

 

THE LEGEND OF SAINT GEORGE 

https://www.youtube.com/watch?v=9UFSW6jBN9s 

How to Draw and Paint a Rose 

https://www.youtube.com/watch?v=7s--FzD5a6A 

Count from 1 to 100   (Review the numbers) 

https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA 

Shapes are everywhere 

https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo 

All shapes 

https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0 

We are shapes 

https://www.youtube.com/watch?v=VdzzE20zQC8 

Shapes Colours Song 

https://www.youtube.com/watch?v=_e-R7s80z_8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UFSW6jBN9s
https://www.youtube.com/watch?v=7s--FzD5a6A
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo
https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0
https://www.youtube.com/watch?v=VdzzE20zQC8
https://www.youtube.com/watch?v=_e-R7s80z_8

