
Hola a tots i totes!! Comencem aquestes dues properes setmanes amb ganes i energia? 
Venga idò!!
AQUÍ TENIU LES CANÇONS DE NA DÀMARIS GELABERT PER PRACTICAR! (les teniem  
ben oblidades)
-Abecedari 1rA: https://www.youtube.com/watch?v=ITUmXHq7Y-AÇ
-Abecedari 1rB:https://www.youtube.com/watch?v=T-AKoOvcKX8 
-Mesos de l'any: https://www.youtube.com/watch?v=ukRuUKW9ek0 
-Los días de la semana:https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ 
Matemàtiques:
-Treballar amb el llibre Jump Math 1.2: 
Setmana del 27 al 30 d'abril: Números fins a 100: pg. 20, 21, 22,28
Setmana del 5 al 8 de maig: Comparar números: pg.29,30, 31,32. Sumar desenes a desenes: pg.
45,46

-Fitxes de problemes( veure fitxa 1 i fitxa 2)(si no es pot imprimir es pot fer l'operació
i escriure el resultat al quadern, però és una activitat opcional)

Càlcul online: (per si n'estau interessats)
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/index.html 
http://math.cilenia.com/ca 
Català
-Amb això del confinament haviem oblidat les dites dels mesos. Una mica tard i ja 
quasi al maig però proposem fer la del mes d'abril.( veure fitxa 3)( si no es pot 
imprimir la podeu copiar al quadern amb la data del dia).
(A veure qui recorda les dites des altres mesos també? Si les recordeu les podeu dir 
als pares, mares i germans.)
- 1r.A Llibre de paraules, pg. 56 i 57 (gu)( si és possible em podeu enviar una foto 
de les activitats d'aquestes dues pàgines al meu correu :cesteva@educaib.eu)
( solucions: guix, pastanagues, àguila,guepard,mànegues,formigues,joguines,guitarra, 
hamburguesa) 
- 1r B. Llibre de paraules:
Setmana del 27 al 30 d'abril: pg 50 i 51(qu)
Setmana del 5 al 8 de maig: pg 39 (Solucions: la bleda/les bledes, la creïlla(patata)/les
creïlles(patates), el pèsol/els pèsols, la ceba/les cebes, el cavall/els cavalls.)
(si és possible em podeu enviar una foto d'aquestes activitats  d'aquestes tres 
pàgines al meu correu) gvaliente@educaib.eu)
-COMPRENSIÓ ORAL:  Escoltar el conte i després fer un dibuix. Darrera del full, fer una 
valoració: m’ha agradat/ no m’ha agradat i perquè. 
https://www.youtube.com/watch?v=qhinEJUUkKA
(si és possible em podeu enviar una foto d'aquesta comprensió oral a la corresponent 
tutora: cesteva@educaib.eu /gvaliente@educaib.eu)
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Projecte: El cos humà
Com molt bé imaginem que vareu saber, el cos humà s'aguanta gràcies als ossos que formen el 
nostre esquelet. L'esquelet ens dóna protecció dels òrgans interns i de moviment.
 Els ossos s'ajunten en les articulacions.  Les articulacions permeten els moviments. N'hi ha 
de diferents tipus: les que permeten el moviment endavant i endarerre com el genoll i el colze,
o les que permeten el moviment en totes direccions com l'espatlla i el maluc.
- Investiguem: què en sabeu de l'esquelet? ( veure fitxa 4, si no es pot imprimir es pot fer
el dibuix al quadern)
- Podeu fer un dibuix de vosaltres fent l'esport que vos agrada i marcau damunt el dibuix els 
ossos que utilitzeu. Responeu abaix:
Quins ossos fas servir? Fas servir les articulacions?Quines articulacions?
(si és possible em podeu enviar una foto d'aquestes dues activitats a la corresponent 
tutora: cesteva@educaib.eu /gvaliente@educaib.eu)
Castellà: (Ver ficha 5)( si no es pot imprimir es pot fer el dibuix al quadern i posar la 
data)
(si és possible em podeu enviar una foto d'aquesta activitat a la corresponent tutora: 
cesteva@educaib.eu /gvaliente@educaib.eu)
Plàstica:
Setmana del 27 al 30 d'abril: Heu de fer un dibuix lliure que llavors haureu de pintar 
utilitzant els colors càlids ( grocs, taronges, vermells,daurats, marrons).
Setmana del 5 al 8 de maig: Heu de fer un dibuix lliure que llavors haureu de pintar 
utilitzant els colors càlids  (blaus, verds, violetes).
(si es possible podeu enviar una foto dels dos dibuixos a  gvaliente@educaib.eu)
Valors:
Setmana del 27 al 30 d'abril: Podeu veure la pel·lícula: “Buscando a Nemo”en You Tube. 
Després la podeu comentar amb els pares i parlar sobre els valor que s'observen en la 
pel·lícula com l'amistat, solidaritat...
Setmana del 5 al 8 d' abril: Veurem el ( curtmetratge):” Bienvenidos” de Javier Fesser en You
Tube. Després comentareu amb la família que us ha semblat la pel·lícula i les condicions de 
vida que apareixen en la pel·lícula.
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Matemàtiques: Fixta 1



Matemàtiques:Fitxa 2

                                                                                                                                              



Català:Fitxa 3



Projecte: Fitxa 4



Castellà: Fitxa 5
¿Conoces a Doña Pito Piturra?. Lee el poema i dibuja abajo a Doña Pito Piturra.
A ver si puedes memorizar el poema. 

 Doña Pito Piturra

Doña Pito Piturra
tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra
muy elegantes.

Doña Pito Piturra
tiene un sombrero
Doña Pito Piturra
con un plumero.

Doña Pito Piturra
tiene un zapato.
Doña Pitu Piturra
le viene ancho.
        GLORIIA FUERTES


