
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

 
 
   BON DIA, BONA SETMANA! 

 

Encara que les Olimpíades 

d’aquest any, s’hagin ajornat a 

causa del coronavirus, nosaltres 

volem retre un homenatge a 

aquest esdeveniment que es 

celebra cada 4 anys i us volem 

convidar a participar en les 

activitats d’aquesta setmana que 

són molt atlètiques! 

Estàs en bona forma? 

Doncs comença a moure l’esquelet! 

Ah, per cert! On s’havien de celebrar els  Jocs Olímpics d’estiu 

de 2020, oficialment Jocs de la XXXII Olimpíada? 

  

Quan es van celebrar els Jocs Olímpics d’estiu a Barcelona? 

  
Què representen les 5 anelles olímpiques? 

 
COM CADA SETMANA US DEIXEM ELS ENLLAÇOS DE LES FOTOGRAFIES 

 

https://photos.app.goo.gl/DDWF1Kip5LrLfwCk9 
 
I ELS VÍDEOS 
https://photos.app.goo.gl/3sEGoJLceXpp6DMy6 

 

https://photos.app.goo.gl/DDWF1Kip5LrLfwCk9
https://photos.app.goo.gl/3sEGoJLceXpp6DMy6


CATALÀ 
 
Aquí et deixem un recordatori del cartell publicitari i de la paraula 

eslògan. Llegeix amb atenció, abans de fer l’activitat. 

 

https://drive.google.com/file/d/15-zKuuTcmjhTXCYi4vwflnv0JUq2A

tjs/view?usp=sharing 

 

Ara imagina que al 2025,  la població d’Alcarràs, és una de les 

possibles  Seus dels propers Jocs Olímpics. 

Quin seria l’eslògan més adient per atreure al jurat i elegir 

Alcarràs per a celebrar-hi els Jocs? 

ACTIVITAT 

Escriu aquest eslògan i després pensa i dibuixa una mascota que pugui 

representar aquests Jocs Olímpics a Alcarràs! 

Esperem veure’ls!!! 

 

ARA US DEIXEM UN JOC PER A JUGAR AMB TOTA LA                     

FAMÍLIA: PASSAPARAULA!!! 

 

https://drive.google.com/file/d/1p-WhfruWaVkWwvbrZQNXOvQwj

82SX8Ba/view?usp=sharing 

 

 

CASTELLANO 

 
VAMOS A JUGAR A VERDAD O MENTIRA 

 

Cuando entres inicia presentación y juega. A ver si consigues 

acertarlo todo. 

https://docs.google.com/presentation/d/1rsVTuN-scyS4NbMHKrPMFcfeKuOwjafxLyR0Rzr
TBDY/edit#slide=id.g572e17de92_0_107 

  
 

https://drive.google.com/file/d/15-zKuuTcmjhTXCYi4vwflnv0JUq2Atjs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15-zKuuTcmjhTXCYi4vwflnv0JUq2Atjs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p-WhfruWaVkWwvbrZQNXOvQwj82SX8Ba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p-WhfruWaVkWwvbrZQNXOvQwj82SX8Ba/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1rsVTuN-scyS4NbMHKrPMFcfeKuOwjafxLyR0RzrTBDY/edit#slide=id.g572e17de92_0_107
https://docs.google.com/presentation/d/1rsVTuN-scyS4NbMHKrPMFcfeKuOwjafxLyR0RzrTBDY/edit#slide=id.g572e17de92_0_107


MATEMÀTIQUES 

 
 
1. Començarem llegint aquest text que parlar dels esports d’equip i de 

la geometria. 
 
https://drive.google.com/file/d/1v8bC_mVBjDJHWK0V6u_CGSqPx8mcux0-/view?usp=sharing 
 
 
2. Després veurem com la geometria té molta relació amb les 

olimpíades.  

Haureu de fer unes activitats de simetria i unes altres de geometria 

a partir de l’observació d’unes banderes. 

Ja ens enviareu les respostes!!! 
 

https://drive.google.com/file/d/1Jz7hLAlshPezac70O_GsMKFqMx9vaQYg/view?usp=sharing 
 
 
3. JOC: CURSA D’AVANÇAR CASELLES 

 

Si no féu les operacions o problemes correctament no podreu arribar 

a la meta!!!  
 
https://drive.google.com/file/d/1f254jTXGcRgR6Fc9ZamZzM-Dhc0rbScS/view?usp=sharing 
 
 

CONEIXEMENT DEL MEDI 
 

 ABRAÇADES … ALS ARBRES?  

Ja saps que les mesures de seguretat per evitar que el coronavirus 

s’escampi, ens obliguen a quedar-nos a dos metres d’altres persones 

quan sortim de casa. 

Per moltes ganes que tinguem de fer una abraçada a un amic o a una 

amiga, si te’ls trobes passejant pel carrer o al bosc, no t’hi has 

d’acostar! 

 

https://drive.google.com/file/d/1v8bC_mVBjDJHWK0V6u_CGSqPx8mcux0-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jz7hLAlshPezac70O_GsMKFqMx9vaQYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f254jTXGcRgR6Fc9ZamZzM-Dhc0rbScS/view?usp=sharing


A Islàndia han trobat una solució: 

Si no pots abraçar un amic o una amiga, abraça un arbre! 

 VÍDEO: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/abracen-arbres-a-island

ia/video/6040653/ 

 

Després de mirar aquest vídeo de l’infoK, reflexiona contestant 

aquestes preguntes de la següent fitxa. Ja ens l’enviareu!!! 

https://drive.google.com/file/d/1FPKt5-W30kchLnNE7RlaX54jMCG1L00Q/view

?usp=sharing 

 

PLÀSTICA 

Ara us toca dissenyar la medalla que donaríeu a les olimpíades 

d’Alcarràs. Ja ens fareu arribar la fotografia. 

https://drive.google.com/file/d/135H4ATyivorvE0eNUi690x_BBL9BBFNA/view

?usp=sharing 

 

VALORS 

 
 A continuació us deixem una lectura d’una nedadora sud-africana que 

va competir a les olimpíades de la Xina 2008. A veure que us sembla!!! 

 
 
https://drive.google.com/file/d/1Aje5bJyRw5h5dlv1JZR4om8tlafdBu00/view?usp=sharing 
 
 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/abracen-arbres-a-islandia/video/6040653/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/abracen-arbres-a-islandia/video/6040653/
https://drive.google.com/file/d/1FPKt5-W30kchLnNE7RlaX54jMCG1L00Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FPKt5-W30kchLnNE7RlaX54jMCG1L00Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/135H4ATyivorvE0eNUi690x_BBL9BBFNA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/135H4ATyivorvE0eNUi690x_BBL9BBFNA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aje5bJyRw5h5dlv1JZR4om8tlafdBu00/view?usp=sharing


ENGLISH 
 

FAMILY 

Family vocabulary 

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

He is … / She is… 

Remember He is for boys and She is for girls 

https://www.youtube.com/watch?v=2UEfpsIPMvQ 

Family tree (L’arbre de la familia) 

https://www.youtube.com/watch?v=u9kpdmCtO34 

Family Members song 

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo 

EXERCICE 1 

Draw, paint and write the name of your family tree 

Dibuixa, pinta i escriu el nom del teu arbre familiar 
 
 

ADAPTACIONS DE MEDI 

Aquesta setmana et proposem dur a terme un TREBALL D’INVESTIGACIÓ! Estàs preparat? Som-hi! 

1r: Tria una fruita i una verdura.  

2n: Dibuixa-les o fotografia-les en un full.  

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=2UEfpsIPMvQ
https://www.youtube.com/watch?v=u9kpdmCtO34
https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo


3r: Explica les seves característiques: forma, color, mida... 

4t: Busca’n les seves propietats (vitamines, minerals...beneficis per a la salut...)  

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Aquesta setmana us proposo més jocs divertits, que podeu fer tots els membres de la               

família a casa. No es necessita cap material del qual no pugueu disposar. Segurament ja els                

coneixeu i potser ja hi haureu jugat aquests dies... 

- SALTAR LA PILOTA: Els participants es posen en fila davant d’una paret a una distància                

d’uns 3 o 4 metres. El primer de la fila tira la pilota contra la paret i quan la pilota torna, l’ha                      

de saltar abans que toqui a terra. El segon de la fila agafa la pilota i la torna a tirar. Si el que                       

tira la pilota no la salta, queda eliminat 

- LES QUATRE CANTONADES: 
1. Es posen quatre jugadors, un a cada cantonada i l’altre es col·loca al mig. El del mig                  

compta fins a tres i els quatre canvien de cantonada. El del mig ha de treure-li el lloc a un                    

altre. El que es queda sense lloc perd i es posa al mig. 

2. El del mig ha de tocar a un dels quatre que estan a les cantonades quan canvien de lloc a                     

la veu de “Ja”. Al que toca es posa al mig. 

- CARRERES DE XAPES: Poden jugar dos o tres jugadors: es fa un circuit amb guix al                 

terra. Es col·loca una xapa a l'inici del circuit i es va empenyent amb el dit sense que la                   

xapa surti del circuit. Guanya el primer que arriba a la meta. Si et surt la xapa del circuit es                    

torna a començar des de l’inici. 

- ESTIRAR LA CORDA: Es necessiten dos grups de jugadors, una corda resistent i llarga,               

un mocador de color viu i un guix per marcar una línia a terra. 

Al centre de la corda i a la mateixa alçada de la línia central que divideix els dos grups, es                    

lliga el mocador. Cada un dels grups tira de la corda cap al seu camp, fins que aconsegueixi                  

que l’altre hi arribi a la línia marcada del terra. El grup que ho aconsegueixi n’és el                 

guanyador. 

 

 

 

 

 

 



MÚSICA 

Realitzar les activitats que es proposen: 

http://aprendomusica.com/const2/21trivial1/trivial1.html 

  

FLAUTA 

Podeu realitzar l’activitat directament a l’ordinador o amb la vostra flauta. 

http://www.aprendomusica.com/swf/donaCotifina.html 

 

RELIGIÓ 

Una pinzellada d’art religiós 
Hola nens i nenes! Un altre cop amb vosaltres! Ja estem a la recta final del curs i 
queda menys per tornar-nos a veure.  

Avui tinc preparada una activitat relacionada amb l’art. Us porto un quadre que es 
troba al museu de “El Prado”. És d’un pintor molt famós que va viure fa molts molts 
anys. Només dir-vos que va néixer l’any 1617 a Sevilla.  

El quadre s’anomena “La Sagrada Família de l’ocellet” i el va pintar Bartolomé 
Esteban Murillo l’any 1650.  A continuació podeu gaudir d’aquesta obra!  

 

http://aprendomusica.com/const2/21trivial1/trivial1.html
http://www.aprendomusica.com/swf/donaCotifina.html


 

Us deixo també un enllaç on podeu entrar per descobrir-ne més coses! 

● https://www.youtube.com/watch?v=LJnZldZoUgE 

 

● Al quadre, com hem dit, hi ha una família.  Què estan fent?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

● Sabeu qui son?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

ADAPTACIONS LLENGUA CATALANA  

Hola nens i nenes! Des de la classe de la Yolanda i la Mireia aquesta setmana us 
proposem que practiqueu la lectura i l’escriptura amb aquests enllaços i algunes 
apps pels que teniu mòbils o tauletes. Si voleu enviar-nos alguna fotografia del que 
feu o alguna feineta de les que feu ho podeu fer a les següents adreces: 
yolandacomtes2020@gmail.com o mireiacomtes2020@gmail.com.  

 
BON DIA NOIS I NOIES!!! COM ESTEU???  
HA ANAT BÉ LA SETMANA?? 
 
 
AQUESTA SETMANA US VOLEM DEMANAR     UN REPTE DE   
CATALÀ QUE DESITGEM QUE US AGRADI FORÇA. 
 
TENIU GANES D' ANAR D' EXCURSIÓ??? 

https://www.youtube.com/watch?v=LJnZldZoUgE
mailto:yolandacomtes2020@gmail.com
mailto:mireiacomtes2020@gmail.com


 
DONCS VINGA... CAL PREPARAR LA MOTXILLA!!! 
 
1- PRIMER CAL PENSAR ON VOLEU ANAR...A LA        
MUNTANYA. 
 
 
 
 
 
A LA PLATJA. 

 
A UN PARC TEMÀTIC... 

 
A UNA CASA DE COLÒNIES... 

 
2- SEGON CAL PENSAR AMB QUÍ VOLEU ANAR... 
AMB ELS PARES??? 
 
AMB ELS AMICS??? 

 
3- TERCER, ARA JA PODEU COMENÇAR A ESCRIURE EL LLOC, QUINES ACTIVITATS            
FAREU, AMB QUI ANIREU, QUANTS DIES ESTAREU, QUÈ CAL PORTAR... 



                                     
4- QUART, QUAN ACABEU REVISEU BÉ TOT EL TEXT. HO PODEU ACOMPANYAR            
D'UN BON DIBUIX!!! 

 
MOLT BONA EXCURSIÓ!!! A PASSAR-HO MOLT BÉ!!!! 
 
 
 
 
 
http://www.edu365.cat/acollida/confegir/index.htm 

 
 
http://www.edu365.cat/primaria/catala/sillabes/index.htm 

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

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

http://www.edu365.cat/acollida/confegir/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/catala/sillabes/index.htm
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html


 
 
http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca 

 
 

APPS 

 

JOCS DE LECTURA  
 

 PICA LLETRES 

 ELS NOMS DELS ANIMALS EN CATALÀ 

 I Cuadernos Rubio 

 Grafia de les lletres 

Cursive Writing Wizard - Handwriting 

 Penjat i Lligat 

Saps llegir 1 

Saps llegir 2 
 

  LLEGIM 

http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/penjat-i-lligat/1236


 Petites frases 1 

  Petit lector 1 
 
 
 

ADAPTACIONS MATEMÀTIQUES 

A més a més aquesta setmana us proposem que practiqueu amb  els números i les 
operacions amb aquests enllaços i algunes apps pels que teniu mòbils o tauletes. Si 
voleu enviar-nos alguna fotografia del que feu o alguna feineta de les que feu ho 
podeu fer a les següents adreces: yolandacomtes2020@gmail.com o 
mireiacomtes2020@gmail.com.  

 
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep2/rekene
n3/&spelNaam=Bascula&groep=2&vak=rekenen 

 
 
https://www.ictgames.com/mobilePage/countingCars/index.html 

 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-resta-
vertical-1o-10 

 
 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-horiz
ontal 

mailto:yolandacomtes2020@gmail.com
mailto:mireiacomtes2020@gmail.com
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep2/rekenen3/&spelNaam=Bascula&groep=2&vak=rekenen
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep2/rekenen3/&spelNaam=Bascula&groep=2&vak=rekenen
https://www.ictgames.com/mobilePage/countingCars/index.html
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-resta-vertical-1o-10
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-resta-vertical-1o-10
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-horizontal
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-horizontal


 
 
https://www.cokitos.com/carrera-de-restas-con-patitos-de-goma/play/ 

 
 
https://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html 

 
 
https://www.arcademics.com/games/grand-prix 

 
 
https://es.ixl.com/math/ 

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

 
 

APPS 

EMAT 
 

 BMATH 
 

https://www.cokitos.com/carrera-de-restas-con-patitos-de-goma/play/
https://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html
https://www.arcademics.com/games/grand-prix
https://es.ixl.com/math/
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/escenaris/index.html


Aula Itbook 
 

Dinosaur Math 
 

Matemáticas 6 años 
 

 Matemáticas 7 años 
 
 
 
 
 
 


