
 
TASQUES I RECOMANACIONS 
PER ALS NOSTRES ALUMNES 

 

INSTRUCCIONS 
- En aquest document tots els tutors i especialistes introduireu les tasques que 

recomanareu, links, etc…que hagueu decidit amb el vostre nivell. 
Fem-ho seguint les recomanacions que dona el departament. Tasques 
d’orientació, no avaluables, tasques de reforç de tot el treballat a l’aula durant 
aquest curs, etc… 
Cada nivell s’haurà de coordinar i pensar en algunes tasques, recomanacions, 
reforços, etc... més adaptades/ personalitzades a la realitat de la nostra aula, a tot 
allò que hagueu estat treballant aquest curs, allò que teníeu previst fer, etc...pensant 
que pugui ser factible per a TOT el nostre alumnat. 

- L’anireu actualitzant sobre la marxa, afegint o esborrant el que cregueu convenient. 
(dijous de cada setmana serà l’últim dia) 

- Cada dilluns l’agafarem tal com estigui en aquell moment i el penjarem a la web. 
- Cada nivell li ha de donar el format que vulgui al seu document (tipus de lletra, 

tamanys, colors, graelles, presentació, etc…) 
 
 

TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 

 
3r: 
 
 
2n SETMANA 
 

Bon dia 3r!!!! Ja sabeu que començar el dia amb un 
somriure, una abraçada a un mateix, una altra als qui tenim 



al nostre costat i un esmorzar ben saludable, és el secret 
perquè el dia ens vagi genial! 

Aquesta setmana i  tenint en compte que són les vacances 
de Setmana Santa, les senyoretes us proposarem algunes 
activitats relacionades amb la mona. 

Ens encantaria, que ens féssiu arribar alguna fotografia, o 
document quan comencem a comunicar-nos amb el correu 
electrònic. 

 

CATALÀ 
Com ja sabeu, la nostra missió en aquests moments , és 
quedar-nos a casa . Així que us proposem, com a 
complement i per ampliar idees en el nostre diari personal, 
aquesta activitat.  

Podeu imprimir el full o bé copiar-lo a la llibreta de català. 

MISSIÓ QUEDAR-SE A CASA 
 

CASTELLÀ 
SOPA DE LETRAS DE ANIMALES 

Una vez dentro tenéis que buscar 5 animales. Si os cuesta 
mucho podéis clicar en mostrar palabra para que os den 
una pista ( pero intentad hacerlo solos primero). 

  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1G0JjyviKKkkbpb0HMePemvkf_mPr6oqP
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/vocabulario/sopa-letras-animales


 

MATEMÀTIQUES 
 
INNOVAMAT 
*Llegiu bé les instruccions i visualitzeu els vídeos que et 
recomanen abans de començar l’activitat. 
REPTE 2 

REPÀS TAULES DIFERENT 

 

Bingo de sumes, restes i multiplicacions 

 
BINGO DE + - i  x 

 
 

 MEDI 
 
MÉS ACTIVITATS DE REPÀS. 
 
COM FUNCIONA L'ESQUELET  

 
 

EDUCACIÓ EMOCIONAL 
 
AULA HOSPITALARIA DE L’HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA 

MIREU EL VÍDEO EXPLICATIU I SI VOLEU ENVIAR ELS 
DIBUIXOS AQUÍ US DEIXEM L’ADREÇA. 

Adreça on enviar dibuixos 

aulahospitalarialleida@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/1ZyGS9jNEkfktW6KJdv-WmfXWRfBRm2yT/view
https://drive.google.com/file/d/1WAzlIR9fbn0qHFI4rjrC0CbqnQf7VY3G/view
https://www.abcya.com/games/math_bingo
http://edu365.com/primaria/natural/esquelet2/index.html
https://youtu.be/EqMskB8jj_4


 
 

PLÀSTICA 
AQUÍ US DEIXEM UNS DIBUIXOS RELACIONATS AMB LA 
MONA DE PASQUA. PODEU IMPRIMIR-LOS I DECORAR-LOS 
COM VULGUEU. ESCOLLIU I FEU LES ACTIVITATS QUE US 
AGRADIN MÉS! 
 
1) PINTA ELS POLLETS DE PASQUA SEGUINT UNA MICA EL 
MODEL 

POLLETS 

2) AQUÍ TENIU UNA GALLINETA, PINTEU-LA BEN ORIGINAL 

GALLINETA 

3) AQUÍ TENIU DIBUIXOS DIFERENTS DE PASQUA PER 
IMPRIMIR I PINTAR. 

4) AQUÍ US DEIXEM UNA  PÀGINA ON HI HA DIFERENTS 
MANUALITATS DE PASQUA. SI US ANIMEU I EN FEU ALGUNA 
PODEU ENVIAR-NOS ALGUNA FOTOGRAFÍA QUAN TINGUEU 
EL NOSTRE CORREU.  

BONA SETMANA, UNA ABRAÇADA! 
 

English 

 
Hello..!!! 

How are you..?? 

I’m fine.  

 

This week is Easter Week..  Be happy..!!  

https://www.theimaginationbox.com/uploads/1/2/2/2/12222292/4_chicks_hatch2.pdf
https://www.theimaginationbox.com/uploads/1/2/2/2/12222292/hidden-hen-outline.jpg
https://www.theimaginationbox.com/easter.html
https://www.theimaginationbox.com/easter.html
https://totnens.cat/preparant-la-pasqua-amb-nens/


 

EASTER 
 

Easter funny song 

https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE 

Easter eggs and wild animals 

https://www.youtube.com/watch?v=rKk9uJqi4hY 

 

Paint Easter Eggs 

https://www.youtube.com/watch?v=CjtmSZ9W4vs 

Baby Shark, Wash your hands 

https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI&feature=youtu.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE
https://www.youtube.com/watch?v=rKk9uJqi4hY
https://www.youtube.com/watch?v=CjtmSZ9W4vs
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI&feature=youtu.be


 
 
ADAPTACIONS 
 
Medi 
 
Repassem el cos:  

https://clic.xtec.cat/projects/cos/jclic.js/index.html  

Repassem els cinc sentits: 

https://clic.xtec.cat/projects/sentits2/jclic.js/index.html  

 
Llengua catalana 

https://clic.xtec.cat/projects/abc/jclic.js/index.html 

  

https://clic.xtec.cat/projects/lletres2/jclic.js/index.html 

 

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html 

https://clic.xtec.cat/projects/cos/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/sentits2/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/abc/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/lletres2/jclic.js/index.html
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html


  

  
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html 

  
 
 
 
 
 
 
Matemàtiques 
 

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

 

http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/escenaris/index.html 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03094/leerling.html
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/escenaris/index.html


 
 

 

 

Educació física 
 

Per aquesta setmana us proposem un joc d’allò més divertit! 

Per poder-hi jugar tan sols és necessari un dau i tantes fitxes com jugadors hi participin. 

Aquest joc va acompanyant d’unes instruccions explicant tot allò que s’ha de fer en cada               

casella, però…. cal fer-ho bé perquè sinó ens tocarà retrocedir a l’inici! AHHH… no s’hi val                

fer trampes! A passar-ho molt bé! 

https://agora.xtec.cat/esc-antoniubachisoler/blogs/joc-de-taula-e-f-des-de-casa/ 

 

MÚSICA 
 
Visionat dels següents vídeos: 
 

https://agora.xtec.cat/esc-antoniubachisoler/blogs/joc-de-taula-e-f-des-de-casa/


CURIOSITATS RELACIONADES AMB INSTRUMENTS DE CORDA: 
 

● Violoncel: 
 

Pau Casals: 
 

- Bibliografia Pau Casals: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dHSRGOaC0MA&t=260s 
 

- El cant dels ocells (at the White House) - Pau Casals: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qKoX01170l0 
 
 

● Piano: 
 

- Funcionament: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PHIgnvYyPTc 
https://www.youtube.com/watch?v=XThQGBNrN0o&t=89s 
 
 

● Clavicèmbal: 
 

- Funcionament: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BojCkFK3pNg 
https://www.youtube.com/watch?v=KNMsUcwEdGM 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dHSRGOaC0MA&t=260s
https://www.youtube.com/watch?v=qKoX01170l0
https://www.youtube.com/watch?v=PHIgnvYyPTc
https://www.youtube.com/watch?v=XThQGBNrN0o&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=BojCkFK3pNg
https://www.youtube.com/watch?v=KNMsUcwEdGM


RELIGIÓ 
 
Hola a totes i a tots, com esteu? Espero que molt bé! Amb moltes ganes 
de tornar a compartir aules amb vosaltres!  
 
Com sabeu, aquests dies, els cristians celebrem la Setmana Santa: 
Diumenge de Rams, Dijous Sant, Divendres Sant i Diumenge de 
Pasqua.  
 
Moments per recordar els últims dies de la vida de Jesús i la seva 
Resurrecció. Jesús, va ajudar i estimar a moltes persones i ens va 
regalar molt d’amor. 
 

 
 

En molts països de tradició Catòlica, el dia 5 d’abril celebrem el 
Diumenge de Rams. Aquest dia recordem l’entrada de Jesús a la ciutat 
de Jerusalem, on tothom el va rebre amb palmes, palmons i branques 
d’olivera. Una benvinguda plena d’amor i alegria.  
 
Tu també pots celebrar la Setmana Santa!  Et proposo aquesta 
pel.licula per recordar la vida de Jesús en familia: 
https://www.youtube.com/watch?v=lsUeG7bSe3M&feature=youtu.be 
 
També et deixo una manualitat per a què puguis fer la teva pròpia 
palma:  https://www.youtube.com/watch?v=RwAVnAO2120 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lsUeG7bSe3M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RwAVnAO2120


BONA PASQUA A 

TOTES I A TOTS! 

 
 
 



 

 


