
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES (del dilluns 18 al divendres 22 maig) 

 

Mates: 
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020142439_U32_U1_U101_
U2 

Aquesta setmana us demanem un mica més de feina per a aquelles persones que no es 
conformen amb el que ja saben i que volen anar sempre endavant. Per fer aquesta tasca 
necessitareu l’ajuda del llibre de matemàtiques, anar al tema 8 i llegir-vos amb atenció les 
pàgines 136 i 138 per poder fer després les pàgines de la 34 a la 36 del quadern digital 
(anotar a la llibreta només les solucions) si algú pot imprimir el quadern que ho faci en el 
mateix quadern. 

  

Català: 
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020242439_U32_U1_U101_
U2 

Pàgines de la 40 a la 43 (anotar a la llibreta només les solucions) si algú pot imprimir el 
quadern que ho faci en el mateix quadern. 

-          Mantenim l’enllaç per poder fer dictats auto corregibles en línia, la parla és de català 
oriental i això pot generar dificultats però no està de menys intentar fer-ne algun de tant 
en tant. 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-l
inia/aspectes-ortografics/ 

-          I a continuació us deixem uns llibres que podeu llegir en els següents enllaços: 

o  

https://issuu.com/editorial_barcanova/docs/bg00270901maquina_empaqu
etapares 

o  

https://issuu.com/editorial_barcanova/docs/bg00233501botiga_de_masco
tes 

Castellà: 
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020234243_U32_U1_U101_
U2 

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020142439_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020142439_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020242439_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020242439_U32_U1_U101_U2
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/aspectes-ortografics/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/aspectes-ortografics/
https://issuu.com/editorial_barcanova/docs/bg00270901maquina_empaquetapares
https://issuu.com/editorial_barcanova/docs/bg00270901maquina_empaquetapares
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https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020234243_U32_U1_U101_U2


Pàgines de la 4 a la 7 del quadern (pàgines 4.3), només cal anar seguint passant pàgines 
endavant. (Anotar a la llibreta només les solucions) si algú pot imprimir el quadern que ho 
faci en el mateix quadern. 

  
Medi: 
https://projectes.santillana.cat/projects 

Entrar en aquesta pàgina amb el “Chrome” 

 usuari: santillana 

contrasenya: santillana 

Buscar el projecte de Peça per peça. Les forces i les màquines. 

-          Visioneu l’apartat: “màquines que funcionen amb energia elèctrica”. 

-          Explica amb les teves paraules, com funciona un assecador de cabell. 

-          Quines recomanacions de precaució ens donen a l’hora d’utilitzar aparells o màquines 
elèctriques? 

-          Fes un llistat de totes les màquines que tens connectades a un endoll a casa teva. 
Després ensenya-li a la pare o a la mare per veure si us n’heu deixat alguna i fer una 
valoració de si creieu que són moltes o poques per arribar a la conclusió de la pregunta: 

“Creieu que tenim una dependència molt gran de les màquines elèctriques?” 

 

English 

Hello everyone! 

I propose some activities related to the family. First of all, you watch a video to introduce the                  
members of the family.  

 

                                    Family tree 

 

 

 

 

To practice this new vocabulary let’s do some tasks! 

https://projectes.santillana.cat/projects
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ


1- Listen and put the members of the family in the correct place. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Th
e_family/Listening_family_lz20527fj 

2- Create your own family tree. Take a sheet of paper or a cardboard and make your                 
tree. You can use photos or draw the different members of your family. This is an                
example of family tree. You can use it as a model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I would like to see your results, so please send the activities to my email               
(martaredondocomtes2020@gmail.com) 

Take care!! 

 

ADAPTACIONS ANGLÈS  

Des de fa dues setmanes, hem anat presentant diferents enllaços, on de manera lúdica i divertida                

repassàvem diversos aspectes relacionats amb el vocabulari de la cara en anglès. 

Aquesta setmana us proposem que reviseu i acabeu les pàgines del dossier relacionades amb el               

vocabulari treballat. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

Aquesta setmana us proposo uns jocs molt simples, però 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... 

- 1, 2, 3 PICA PARET: n'hi ha un que para, posat de cara a la paret, i els altres han de mirar                       

d'acostar-se-li fins a aconseguir tocar-lo sense que els vegi en moviment. Quan el que para,               

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_family/Listening_family_lz20527fj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_family/Listening_family_lz20527fj
mailto:martaredondocomtes2020@gmail.com


d'esquena als altres, diu "un, dos, tres, pica paret", els altres se li han d'acostar. Quan ha                 

acabat de dir-ho, es gira i comprova que tothom estigui quiet. Si algú es mou o "ensenya les                  

dents" --és a dir, si riu--, ha de tornar al principi. Quan toquen al que la para, ell intenta                   

atrapar els altres, que es poden salvar si arriben al principi sense que els hagi tocat. Aquell                 

a qui ha atrapat primer és qui ara para. 

- FET I AMAGAR: una persona es tapa els ulls i compta fins un número concret. Durant                 

aquesta estona, la resta de jugadors s'han d'amagar per la casa. Quan acabi de comptar,               

comença a buscar fins que els trobi a tots. 

- ENDEVINAR PEL·LÍCULES O OFICIS AMB MÍMICA: escriviu entre tots pel·lícules i noms             

d'oficis en un paperet i els fiqueu en una caixa, sense que els vegin els altres. Comença una                  

persona agafant un paperet i intentant representar allò que està escrit sense parlar,             

solament amb mímica. Podeu fer-ho de manera individual o per equips. A veure qui              

n'encerta més! 

- EL JOC DE LES CADIRES: poseu música i cada vegada que pari, heu de seure en una                  

cadira. Sempre hi ha una cadira menys que nombre de jugadors. L'últim que seu, queda               

fora del joc fins que quedi solament una persona, que haurà guanyat el joc. 

- EL TRESOR: Jugueu a fred i calent per endevinar on són amagats alguns objectes, o bé                 

dissenyeu un plànol de la casa per buscar-lo. 

  

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 

 

 

 

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              

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


adreces: yolandacomtes2020@gmail.com o   
mireiacomtes2020@gmail.com.  
 
 
AQUESTA SETMANA US PROPOSEM UN REPTE CULINARI. 
 
 

 
ARA QUE JA PODEU SORTIR A PASSEJAR, VOLEM QUE US PREPAREU UN            
BON BERENAR. 
 
US ANIMEM A QUE PREPAREU UNA RECEPTA DE CUINA. 
 
AQUÍ TENIU UN MODEL QUE PODEU UTILITZAR. ÀNIMS!!!! 

 
PODEU FER UN BERENAR DIVERTIT !!! 
AQUÍ US DEIXEM ALGUNES IDEES 

  
 

QUAN ACABEU EL VOSTRE BERENAR, US      ANIMEM A FER   
UN DIBUIX O UNA FOTO. 

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

mailto:yolandacomtes2020@gmail.com
mailto:mireiacomtes2020@gmail.com
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 

 

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 

 
 
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 
 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/sillabes/index.htm
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/penjat-i-lligat/1236


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

 
 
 
https://fun4thebrain.com/addition/mmadd/index.html 

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

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

 

mailto:yolandacomtes2020@gmail.com
mailto:mireiacomtes2020@gmail.com
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03094/leerling.html
https://fun4thebrain.com/addition/mmadd/index.html
https://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/maquina.html


 
https://www.tablasdemultiplicar.com/ 

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

 
 

APPS 

EMAT 
 

 BMATH 

Aula Itbook 
 

Dinosaur math 
 

Matemáticas 6 años 
 

 Matemáticas 7 años 

 

 

 

 

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


FILOSOFIA I RELIGIÓ 
Hola nens i nenes! Una setmana més ens tornem a trobar! Avui us he preparat un curt. 
Espero que us agradi molt!  

● El curt es titula “L’ovella esquilada”  aquí el teniu:  

https://www.youtube.com/watch?v=zs5whN2QcGY 

 

Aquest curt ens ensenya que la BELLESA d’una persona està en el seu interior. A més 

també ens ensenya que l’ APARENÇA EXTERIOR no és el més important. Cal 

esforçar-nos per ser MILLORS PERSONES. I el més important és CREURE EN TU 

mateix i en tot el que pots fer i aconseguir.  

 

● Ara et toca tu. Escriu l’opció que creguis que correspon al costat de cada frase 

A) CONFIAR EN TU MATEIX / A 

B) APARENÇA EXTERIOR 

Creure que ets capaç d’aconseguir el què et proposis si t’esforces significa: 

__________________________________________________________________________________________ 

Confiar únicament amb l’aspecte físic sense donar importància al teu interior: 

__________________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=zs5whN2QcGY


● Posa un exemple d’un moment en què hagis CONFIAT EN TU MATEIX / A: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 


