TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES
ALUMNES

Bon dia! Ànims amuntttt!!
“Un dia sin reir,
es un dia perdido”.
(Charles Chaplin)
No te n’oblidis! És la millor vacuna pel cor i la ment.
Comencem el mes de maig amb molt bon temps i molta
energia després d’haver pogut sortir al carrer alguna
estoneta.
Et deixem una cançó optimista dels Beatles donant la
Benvinguda al sol:HERE COMES THE SUN
US DEIXEM L’ENLLAÇ DE FOTOS, HEM ANAT AFEGINT LES QUE ENS HEU
ANAT ENVIANT!

https://photos.app.goo.gl/DDWF1Kip5LrLfwCk9
I AQUÍ TAMBÉ TENIU L’ENLLAÇ D’ALGUNS VÍDEOS QUE ENS HEU ANAT
ENVIANT!

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

Una abraçada virtual

CATALÀ
ET PROPOSEM UN REPTE FOTOGRÀFIC!!!!

ET DEMANAREM QUE FACIS 3 FOTOGRAFIES, AMB CÀMERA O
MÒBIL,QUE HAN DE RESPONDRE A UNA D’AQUESTES
PROPOSTES
1. No puc viure sense tu.
2. Bon hàbit.
3. Mascota.
4. Records.
5. Autoretrat.
6. Obsessió.
7. Por.
8. Núvols.
9. Llum.
10.COVID-19.

11.

Heroi.

12.

Amor.

13.

Ho vull canviar.

14.

Per sempre.

15.

Mirades

ALGUNES PISTES….
1. H
 o haureu de fer amb el que disposeu a casa, així que, sigueu
creatius!!!! Podeu fer servir tot allò que se us acudeixi per
representar el que us diu la proposta.
2. H
 eu de pensar

un títol per la foto
, feu treballar la vostra

imaginació!!
3. N
 o us quedeu amb el primer que us ve al cap… sigueu originals.
4. É
 s més important la imaginació i creativitat que hi poseu que la
tècnica fent fotos.
5. P
 odeu sortir vosaltres, els vostres familiars, mascotes,
objectes…
6. Esperem que ens les envieu!!!

Ara us deixem una fitxa divertida, haureu de fer un un whatsapp a
un amic o amiga. ENS LA RETORNAREU, D’ACORD?
https://drive.google.com/file/d/1IG9CdbQKA1fPw23maStN2yMdo7L
KsKdp/view?usp=sharing

MATEMÀTIQUES
Aquesta setmana us tocarà desxifrar un codi per obrir un bagul!
A veure qui ho aconseguirà!!!! Som-hi !!!!
https://drive.google.com/file/d/11qfY0HGWnVCHD3ojRvdFAQi0Zvp
cq8E3/view?usp=sharing

CASTELLANO
En estos días de confinamiento suponemos que os habéis visto
alguna que otra película, os proponemos una actividad titulada:
VA DE CINE  ESPERAMOS QUE NOS LA ENVIÉIS.
https://drive.google.com/file/d/1RB2diS6TPutnPPUhDvgn4a9_Xuz8
W_p7/view?usp=sharing

CONEIXEMENT DEL MEDI
TREBALL D’INVESTIGACIÓ
1r: Tria una fruita i una verdura.
2n: Dibuixa-les o fotografia-les en un full.
3r: Busca’n les seves propietats (vitamines, minerals…beneficis
per a la salut…)
4t:Quina és la millor temporada per consumir-la?
5è: I per sembrar-la o plantar-la?
6è: Aquí tens un video: la pastanaga, on hi veuràs una explicació
d’una pagesa de l’horta de Lleida on parla de les seves propietats.
https://youtu.be/k2c1hwubwZ4

7è: Quan ho tinguis acabat ho poses per escrit i ens ho envies al
nostre correu!

PLÀSTICA
Per a realitzar aquesta activitat et donem dues setmanes.
A veure quina creació de collage .
Et deixem un exemple que et pot servir de guia.

https://drive.google.com/file/d/1rik140r3fZn2dfuMrsX
ixla56GDeNXyv/view?usp=sharing

EDUCACIÓ EMOCIONAL
AQUESTA SETMANA AQUÍ TENS UNES IL·LUSIONS ÒPTIQUES!
Pots mirar-les amb el pare i la mare,
segur que us sorprendran.

Aquí us deixem l’enllaç!
https://maresipares.cat/illusions-optiques-que-us-sorprendran/

RELIGIÓ
Hola nens i nenes! Avui continuem fent d’investigadors. Estic segura
que com a bons detectius que sou, l’activitat d’avui us serà molt fàcil!
A les fotografies podeu veure un edifici molt important del vostre
poble: Alcarràs:

● De quin edifici es tracta?

____________________________________________________________

● A qui està dedicat aquest edifici? Pista! Penseu en el nom complet de l’Edifici.

____________________________________________________________

● Com creus que les persones que formem part de l’Església podem ajudar els
altres?

____________________________________________________________

EDUCACIÓ FÍSICA
Hola, aquesta setmana treballarem els llançaments i recepcions. El més important
de tot és que abans de començar qualsevol activitat feu un bon escalfament. I
recordeu, no sempre disposem del material necessari a casa, però moltes vegades
tenim altres coses que ens poden servir i fer la mateixa funció. Siguem creatius i
originals!
Les activitats que podeu practicar són les següents:
- Jocs amb el frisbi.
- Llançaments amb raquetes, estics, bats, etc.
- Llançar objectes a l'aire i recollir-los abans que caiguin.
- Llançar el més lluny possible.
- Jocs de punteria.
- Llançar i rebre objectes per parelles, variant la distància, posició i forma de
llançament o recepció.
- Bitlles.
- Tirar cercles a cons.
- La petanca.

Practiqueu les propostes que us agradin més, i si teniu noves idees, me les feu
saber, m'agradarà veure noves propostes de part vostra. Quan acabeu, feu els
estiraments.

MÚSICA
TRADICIONS POPULARS CATALANES
Visionar els següents vídeos:

-

BALL DE BASTONS


https://www.youtube.com/watch?v=jg8C6xsb9N4
https://www.youtube.com/watch?v=I6YqLAa7vxg

. Música
https://www.youtube.com/watch?v=OJ3XlPatjxo
https://www.youtube.com/watch?v=Pzii1vvf4fU

FLAUTA
Podeu realitzar l’activitat directament a l’ordinador o amb la vostra flauta.
https://aprendomusica.com/const2/11whenthesaints/whenthesaints.html

____________________________________
English
Hello..!!!
How are you..???
I’m fine thanks.
WILD ANIMALS Animals salvatges
Wild animals name and sound

https://www.youtube.com/watch?v=BDYUV7tx_pM

Wild animals for kids

https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo

Wild animals (real world)

https://www.youtube.com/watch?v=_Yh8Nx7mnaU

What Do You See.?? song

https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk

The animal song

https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A

What can you do??? Song

https://www.youtube.com/watch?v=-I0E3YGlDxM

EXERCICE 1

Make 2 lists Fes dues llistes

FARM ANIMALS

WILD ANIMALS-

-

-

-

-

-

-

-

-

EXERCICE 2

What’s your favourite animal?

Draw and paint

Quin és el teu animal preferit? Dibuixa’l i pinta’l

ADAPTACIONS DE MEDI
Segur que una de les cinc característiques típiques que has esbrinat de la primavera
és que els arbres floreixen i neixen les flors.
Tens alguna planta a casa? Si és que sí, aquesta vegada et demanem que
l’observis i anotis en un full les parts que creus que té. Pensa-les bé, doncs la
setmana vinent descobrirem la incògnita!
Ah i si no tens cap planta, com que ets un artista, imagina’n una i dibuixa-la.

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.
COM HA ANAT AQUESTA SETMANA??? RECORDEU QUE HEU
DE TREBALLAR UNA MICA CADA DIA, I LLEGIR MOLT.
LA LECTURA DE CONTES US PORTARÀ A VIATJAR I VIURE MIL
UNA AVENTURES.
AQUESTA SETMANA US PROPOSEM 2 NOUS REPTES.
US ANIMEU?????
REPTE 1:
VOLEM QUE AJUDEU ALS PARES A PENSAR UN MENÚ SETMANAL.
RECORDEU QUE HA D'ÉSSER MOLT SALUDABLE.
CAL PENSAR EN TOTS ELS ÀPATS:

I

-ESMORZAR
-DINAR
-BERENAR
-SOPAR

REPTE 2:
ARA , DESPRÉS DE PENSAR EN TOT EL QUE VOLEU
MENJAR, CAL QUE FEU LA LLISTA DE LA COMPRA PELS
PARES.
FEU MOLT BONA LLETRA PER
TAL QUE
EL PARE O LA MARE HO PUGUIN
LLEGIR
BÉ.

RECORDEU QUE ARA NO ÉS ACONSELLABLE QUE
VOSALTRES ANEU AL MERCAT.
PERÒ SÍ, AJUDAR A DESAR LA COMPRA!!!!

AQUÍ US DEIXEM ALGUN MODEL DE COM HO PODEU FER!!!
BON PROFIT!!!!

BONA SETMANA A TOTS I TOTES!!!!

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

https://clic.xtec.cat/projects/100paraules/jclic.js/index.html

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

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/primaria/catala/sillabes/index.htm

http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/ortografia_ci/index.htm

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

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

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

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/maquina.html

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

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

APPS

EMAT

BMATH
Aula Itbook

Dinosaur math

Matemáticas 6 años

Matemáticas 7 años

