
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

 
 
 
 
 
 

 

Bon dia a tothom!    
 
 
   
Comencem el mes de maig amb una 
endevinalla. 
En sabràs la solució? 
                     Sóc el primer a florir, 
  quan comença el bon temps. 
  Els meus fruits, que neixen verds, 
  ben torrats són exquisits. 
 
 
US DEIXEM AQUÍ L’ENLLAÇ PER VEURE LES FOTOS I IMATGES          
QUE ENS HEU FET ARRIBAR. MOLTES GRÀCIES!!!! 
 
https://photos.app.goo.gl/DDWF1Kip5LrLfwCk9 
 
 
 
 
 

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


 
 
CATALÀ 
 
Aquí teniu una fitxa que diu: vosaltres sou inventors o 
inventores d’endevinalles!!!  
 
JA ENS LES ENVIAREU!!!!! 
 
https://drive.google.com/file/d/1Swj4Sg4501WXEhBFQ-uZTuJ_
LhpMB16a/view?usp=sharing 
 
 
MATEMÀTIQUES 
 Aquí teniu uns problemes relacionat amb la lectura del diari 
de Greg.  

Ens agradaria que ens ho enviessiu també!!! 

https://drive.google.com/file/d/1Xx_uJHAB614-H9WWYYlpbFf
e08j7ByOF/view?usp=sharing 

 

 

JOC PER CALCULAR DISTÀNCIES. 

http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas
/longitud/juegos/juego1.html 
 

SUDOKUS ON LINE 

https://www.sudoku-online.org/sudokus-ninos.php 

 
RESPOSTA DE L’ENIGMA: 

https://drive.google.com/file/d/1Swj4Sg4501WXEhBFQ-uZTuJ_LhpMB16a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Swj4Sg4501WXEhBFQ-uZTuJ_LhpMB16a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xx_uJHAB614-H9WWYYlpbFfe08j7ByOF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xx_uJHAB614-H9WWYYlpbFfe08j7ByOF/view?usp=sharing
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/longitud/juegos/juego1.html
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/longitud/juegos/juego1.html
https://www.sudoku-online.org/sudokus-ninos.php


Agafem el segon got de la filera i aboquem el refresc al 
cinquè got de la filera. 

Després tornem a deixar el got al seu lloc però buit . 
JOC  1 
1-Escriu en un paper, el nº de calçat que fas. 

2-Multiplica aquest nombre per 2, ja que tenim dues  

sabates. 

3-Al resultat de la multiplicació,li has de sumar 5( els 

   dits d’un peu) 

4-El resultat , el multipliques per 50 (ho multipliques per  

5 i al final hi afegeixes un 0). 

6-A aquest nombre de quatre xifres, li restes el teu any 

   de naixement. 

  

7-Al resultat, li sumes aquest nº màgic: 1770. 

8-Quin és el nombre resultant? Observa’l bé i digues quina 
informació hi té amagada. Separa’n les xifres de dos en dos. 

  

CASTELLANO  
  

CUENTO: UNA TORTUGA LLAMADA RAQUEL 

 

ESPERAMOS QUE OS GUSTE. 
https://innotales.com/?fbclid=IwAR1MGsndzq5ShU1SqVWifQ_LO-gbpZcVpX-vMpjrelcVi0ELqV2myuv
fX2M#libro 

 

https://innotales.com/?fbclid=IwAR1MGsndzq5ShU1SqVWifQ_LO-gbpZcVpX-vMpjrelcVi0ELqV2myuvfX2M#libro
https://innotales.com/?fbclid=IwAR1MGsndzq5ShU1SqVWifQ_LO-gbpZcVpX-vMpjrelcVi0ELqV2myuvfX2M#libro


 

 

 

Ahora os dejamos una ficha que nos gustaría mucho que nos 
enviaseis.  

 

 

¡ CUANDO ACABE EL CONFINAMIENTO LO PRIMERO QUE 
HARÉ SERÁ! 

https://drive.google.com/file/d/1xIX6s4HFETx1nYdO7QIvWaO
OyBJmKMGt/view?usp=sharing 

 
EDUCACIÓ EMOCIONAL 
Impaciència  
Aquí teniu un document amb un vídeo que ens agradaria que 
miréssiu i amb les següents preguntes que haureu de 
contestar. Ja  enviareu les respostes. 

 
Practiquem la paciència 
  Si féu l’’experiment de plantar la llavor ja anireu fent fotos 
cada setmana i així podrem veure el procés de creixement. 
 

https://drive.google.com/file/d/1M5Rg-ySOZFO
De6c4c4zgQcwtEXxwdDhw/view?usp=sharing 
  

https://drive.google.com/file/d/1xIX6s4HFETx1nYdO7QIvWaOOyBJmKMGt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xIX6s4HFETx1nYdO7QIvWaOOyBJmKMGt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M5Rg-ySOZFODe6c4c4zgQcwtEXxwdDhw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M5Rg-ySOZFODe6c4c4zgQcwtEXxwdDhw/view?usp=sharing


 
 
ENGLISH 
 
Hello..!!! 
How are you..??? I’m fine thanks. 
Today is May..!!! 
 
FARM ANIMAL 

Farm animal vocabulary 

https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64 

Farm animals and more 

https://www.youtube.com/watch?v=q0maMKiz7CM 

Guess the animals 

https://www.youtube.com/watch?v=vIwANqXSKm8 

 Old McDonald had a Farm song 

 https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo 

The Ants Go Marching Song 

https://www.youtube.com/watch?v=eppcAo0ejPY 

This week we review de numbers and after that let’s go to do an exercise from 1 to 100 

Aquesta setmana i després de repassar els números farem aquest exercici de 1 fins al 100. 

Després li feu una foto on hi surti el vostre nom i me l’envieu al meu correu.  

mariapilarcomtes2020@gmail.com 

A veure quina nota us puc posar..???  No val fer trampes, eh..??? 

L’exercici està després del següent link per repassar. 

Count from 1 to 100   (Review the numbers) 

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

Després de repassar fes el següent exercici 

Numbers Exercice 7th May (Ho copieu en un paper i poseu el vostre nom) 

https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64
https://www.youtube.com/watch?v=q0maMKiz7CM
https://www.youtube.com/watch?v=vIwANqXSKm8
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
https://www.youtube.com/watch?v=eppcAo0ejPY
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA


Write the numbers from 1 to 100 

11 66 

22  77 

33  88 

44  99 

55  100 

 
 

 

RELIGIÓ 
Hola nens i nenes! Avui aprenem amb la música, us he preparat una cançó que 

s’anomena “Colors al vent”, una cançó de la pel.lícula Pocahontas (versió en 

català).  

 

En aquesta cançó, Pocahontas ens parla de respectar i protegir a la natura; també 

ens diu que  cal ser respectuosos i tolerants amb totes les persones. 

 

Aquí teniu l’enllaç per cantar-la: 

● https://www.youtube.com/watch?v=u5Jntb6iBSk 

 

 

 

Us deixo també l’enllaç a la lletra de la cançó: 

● http://marinacuito.blogspot.com/2016/04/colors-al-vent.html 

https://www.youtube.com/watch?v=u5Jntb6iBSk
http://marinacuito.blogspot.com/2016/04/colors-al-vent.html


MÚSICA 
TRADICIONS POPULARS CATALANES 
  

Visionar els següents vídeos: 

  

-       INSTRUMENT: GRALLA 

https://www.youtube.com/watch?v=2o6iTcD-pSc 

  

-       ELS CASTELLERS 

https://www.youtube.com/watch?v=R2Y4F76IzME 

  

.  Música: Toc de castells 

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

  

FLAUTA 
  

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

https://aprendomusica.com/const2ca/01posicionsflauta/posicionsflauta.html 

https://aprendomusica.com/const2/10gentlysleep/gentlysleep.html 

 

ADAPTACIONS DE MEDI 
Com molt bé saps, ja fa uns dies ha arribat la primavera. Què coneixes de la primavera?                 
Escriu en una llibreta 5 característiques típiques d’aquesta estació de l’any. 

Ah, recorda fer una foto a la tasca i enviar-li a la teva tutora! 

 

 

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              

https://www.youtube.com/watch?v=2o6iTcD-pSc
https://www.youtube.com/watch?v=R2Y4F76IzME
https://www.youtube.com/watch?v=QYUUjhUiQcg
https://aprendomusica.com/const2ca/01posicionsflauta/posicionsflauta.html
https://aprendomusica.com/const2/10gentlysleep/gentlysleep.html


feu o alguna feineta de les que feu ho podeu fer a les següents adreces:               

yolandacomtes2020@gmail.com o mireiacomtes2020@gmail.com. 

 

AQUESTA SETMANA US VOLEM PROPOSAR 2 NOUS REPTES. 

US ANIMEU??? 
 
1- REPTE: DESPRÉS DE PASSAR SANT JORDI SUPOSEM QUE         
HAUREU LLEGIT MOLTS CONTES. 
DONCS ARA ÉS EL MOMENT QUE TOTS I TOTES FEU          
D'ESCRIPTORS. 

 
VOLEM QUE ENS EXPLIQUEU EN FORMA DE CONTE ALGUNA DE LES 
EXPERIÈNCIES QUE HEU VISCUT, ARA QUE HEU POGUT SORTIR AL 
CARRER. 
 
 

 
RECORDEU ELS PASSOS A SEGUIR...TAL COM HO FEM 
SEMPRE. 
1- PENSEM TOTES LES IDEES QUE VOLEU EXPOSAR. 
 
 
QUAN JA HO TINGUEU CLAR...A REDACTAR. 
 
RECORDA LES PARTS IMPORTANTS DEL CONTE: 
- TÍTOL 
- PLANTEJAMENT( COM COMENÇA ...ON PASSA, PERSONATGES) 
- NUS ( QUÈ PASSA) 
-DESENLLAÇ ( COM ACABA) 
 
IMPORTANT!!!! 
 
- SEPARA EL TEXT EN PARÀGRAFS. 
- UTILITZA PUNTS I COMES. 
- VIGILA AMB LES MAJÚSCULES. 
- I AL FINAL... 
REVISA BÉ EL TEXT!!!! 
 
ES POT IL·LUSTRAR AMB UN DIBUIX. 
 
2- REPTE 
ARA FAREU DE DISSENYADORS. 

mailto:mireiacomtes2020@gmail.com


COM JA SABEU HEM DE SORTIR AL CARRER AMB UNA MASCARETA. 
DONCS US PROPOSEM QUE DISSENYEU LA VOSTRA. 
HO PODEU FER UTILITZANT DIFERENTS MATERIALS..PAPER, ROBA, 
CARTOLINA.. 
 

         

I RECORDEU!!!!!! 

 

FINS AVIAT!!!!!!!! 
 

 

 

ENLLAÇOS LLENGUA CATALANA: 

 

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

 

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

  

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 

 

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

 

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

 

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

 

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

  

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

https://clic.xtec.cat/projects/lletres2/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/inilecso/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/concfono/jclic.js/index.html
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/ortografia_ci/index.htm


 

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

  

 https://clic.xtec.cat/users/c5900022/grupsconsonantics/index.html 

 

 

APPS: 

 JOCS DE LECTURA  

 PICA LLETRES 

  ELS NOMS DELS ANIMALS EN CATALÀ 

Saps llegir 1 

http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca
https://clic.xtec.cat/users/c5900022/grupsconsonantics/index.html


 Saps llegir 2 

 iCuadernos Rubio 

Grafia de les lletres 

 Petites frases 1 

 Penjat i lligat 

 Llegim 

 Petit lector 

 

ADAPTACIONS MATEMÀTIQUES 

Hola nens i nenes! Des de la classe de la Yolanda i la Mireia aquesta setmana us                 

proposem que practiqueu matemàtiques 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.petitaxarxa.cat/games_swf/numeros/index.html 

 Per pràcticar els nombres de l’1 al 10 

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

 Per lògica, l’espai-temps i la numeració fins a  10. 

https://www.matematicasonline.es/pequemates/pequemates6/sumas-sin-llevar.htm 

Per pràcticar sumes sense portar. 

 https://www.cokitos.com/restas-en-la-bolera/play/ 

Per pràcticar restes sense portar. 

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

Per pràcticar el càlcul, tu decideixes quines operacions fer. 

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

http://www.petitaxarxa.cat/games_swf/numeros/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/jocmates/jclic.js/index.html
https://www.matematicasonline.es/pequemates/pequemates6/sumas-sin-llevar.htm
https://www.cokitos.com/restas-en-la-bolera/play/
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/maquina.html
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/escenaris/index.html


 Numeració fins a 100 i operacions (suma, resta i multiplicacions). 

https://www.tablasdemultiplicar.com/ 

 

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

 Matemàtiques per a tots els cursos, tria les activitats que necessitis. 

APPS: 

 BMATH 

 EMAT 

 iCuadernos Rubio 

Aula Itbook 

Dinosaur Math 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

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


Aquesta vegada la Pilar (practicant d'educació física de l'escola) ha volgut crear unes             
tasques per a vosaltres. Esperem que us agradin i les gaudiu al màxim. El retorn el podeu                 
fer al mail de sempre. Moltes gràcies! 

-          Activitat 1. Path to Everest: 

En aquesta activitat es simula una ascensió a l’Everest amb una sèrie de proves i reptes                
que ens portaran fins el cim. Per realitzar alguns dels reptes és necessari tenir connexió a                
Internet. 

Hi ha un total de 8 reptes a realitzar. Cada un coincideix amb una muntanya important.                
Podràs recórrer tots el continents. Pots realitzar els reptes tantes vegades com desitgis. No              
competeixes amb ningú. Intenta superar-te i fer el millor possible. 

Els reptes estan escrits en anglès, ja que a l’escola també és una llengua que es treballa, i                  
en català. 

Per accedir al joc fes clic en el següent enllaç: 

https://view.genial.ly/5ea2ab8ed407580db9f42202/presentation-path-to-everest-cat-eng 

 -          Activitat 2. Efectua el pla d’emergència: 

En aquesta activitat l’alumnat de l’escola Comtes de Torregrossa ha estat escollit per salvar              
el territori català del COVID-19. Per poder fer-ho has de conèixer a un esportista de cada                
província. Per realitzar alguns dels reptes és necessari tenir connexió a Internet. 

Hi ha un total de 5 reptes a realitzar. Cada un coincideix amb una província, la qual has de                   
salvar del Coronavirus. Hi ha una prova final per salvar Alcarràs i l’escola. Pots realitzar els                
reptes tantes vegades com desitgis. 

No competeixes amb ningú. Intenta superar-te i fer el millor possible. 

Per accedir al joc fes clic en el següent enllaç: 

https://view.genial.ly/5ea324f6ac69a00da5b48f28/presentation-efectua-el-pla-demergencia 

  

  

  

 

https://view.genial.ly/5ea2ab8ed407580db9f42202/presentation-path-to-everest-cat-eng
https://view.genial.ly/5ea324f6ac69a00da5b48f28/presentation-efectua-el-pla-demergencia

