
Hola a tots i totes !!
 CONTÍNUEM ESCOLTANT LES CANÇONS DE NA DÀMARIS GELABERT:
-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 
Català
- Dita del mes de  juny  i la darreeeera ja....( veure fitxa 1)( si no es pot imprimir la
podeu copiar al quadern amb la data del dia).
(A veure qui recorda totes les dites des altres mesos també? Si les recordeu les 
podeu dir als pares, mares i germans.). Ja en sabem mooooltes!!!!

- 1r.A i 1r.B Llibre de paraules, pg. 36 i 37

 Click aquí per l'exercici 1: Audio
 Click aquí per l'exercici 3: Audio
Solucions:
-pg.36. Quantes paraules has trobat? Moix,queixal,bruixa,guix,caixó,brúixola. 

-pg.37. A quantes paraules el dígraf ix apareix al final? Peix, guix, dibuix (3 
paraules)

-pg.37. A quantes paraules el dígraf ix apareix entre vocals? 
Maduixa,això,queixal, bruixa,bruixot (5 paraules)
( si és possible em podeu enviar una foto de les activitats d'aquestes dues pàgines a la
corresponent tutora :cesteva@educaib.eu/ gvaliente@educaib.eu)

- 1r.A i 1r B Llibre de lectures,:pg.26 i 27

Primer llegirem el texte,després escoltam el següent audio dues vegades. Una vegada 
escoltat escrius tot allò que recordis de cada animal, si ho necessites pots tornar 
escoltar l'audio les vegades que vulguis: 
Clica aquí:Audio

( si és possible em podeu enviar una foto de les activitats d'aquestes dues pàgines a la
corresponent tutora :cesteva@educaib.eu/ gvaliente@educaib.eu)
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 1r.A i 1r.B Llibre de lectures,:pg.28,29,30,31
Pimer llegirem les pàgines 28 i 29.
Solucions:

Activitat 1 de la pg.30: resposta lliure.

Activitat 2 de la pg.30: fossat, pont llevadís,merlets,murada

Activitat 3 de la pg.31: torre, fossat
( si és possible em podeu enviar una foto de les activitats d'aquestes dues pàgines a la
corresponent tutora :cesteva@educaib.eu/ gvaliente@educaib.eu)

1r A.Anar fent una pàgina cada dia, menys els cap de setmana,del quadernet de 
caligrafia.
 
Projecte: El cos humà
EL SISTEMA DIGESTIU
Mira aquest video sobre el sistema digestiu: https://youtu.be/CIhwGRIBEQ8
Si no podeu veure el video llegiu:
Els aliments viatgen pel nostre sistema digestiu i el cos pren el que necessita. El 
sistema digestiu té diferents parts: Boca i dents,esòfag,estómac,intestins:prim i 
gruixut.
La digestió es produeix quan el cos transforma i fa servir els aliments que mengem. La
digestió permet reduir els aliments, perquè puguin passar a la sang.També permet 
aprofitar els elements que el cos necessita i llençar el que és innecessari. Aleshores 
mengem i el menjar mastegat baixa per l’esòfag fins a l’estómac. L’estómac té músculs
que barregen i aixafen els aliments. També té líquids especials que ajuden a trencar 
els aliments en parts encara més petites. Quan l’aliment deixa l’estómac, és una pasta 
que entra a l’intestí. Dins l’intestí hi ha més productes químics que ajuden a desfer els
aliments. Els nutrients passen a la sang i d’aquesta manera arriben a tot el cos. Dins 
els intestins també s’absorbeix l’excés de líquids, que passa a la sang i serà 
transportat als ronyons i expulsat com a orina. Les restes que queden a l’intestí 
surten del cos com a excrements (caca)per l’anus.
-Completa la fitxa 2 sobre el sistema digestiu. 
- Investiga tres curiositats sobre el sistema digestiu i escriu-les al quadern o a un 
full.(si és possible em podeu enviar una foto d'aquestes dues activitats a la 
corresponent tutora: cesteva@educaib.eu /gvaliente@educaib.eu)

Castellà:(veure fitxa 3,si no es pot imprimir es pot escriure al quadern, recorda 
escriure la data).
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Matemàtiques:Treballar amb el llibre Jump Math 1.2: 
Setmana del 25 al 31 de maig: Sumar primer les desenes i després les unitats: pg 74-75
                                                Reagrupar 10 per sumar: pg 76-77-78
                                                Usar desenes i unitats per sumar: pg 80-81 // Pg 82-86
Setmana del 1 al 7 de juny:     Expressions numèriques (1) pg 87-88-89

                                               Expressions numèriques (2) pg 90-91

                                               Trobar el sumand per contar: pg 95-97

                                               Restar contant: pg 99-100

Clica aquí:Solucions pàgines

- Activitat opcional de problemes (veure fitxes opcionals). Si no es poden imprimir es 
poden copiar al quadern de matemàtiques.

- Activitat opcional de numeració.S'ha de fer al quadernet de matemàtiques: no oblidis 
escriure la data curta.
1.Repassam la família del 50.
2. Fer un dictat de 10 números fins a 59. Col.locar-los un davall de l’altre.
3. Escriure amb lletres (així com es llegeixen)els números del dictat.( veure fitxa adjunta)
4. Ordena aquests números de menor a major. Recorda que has d’utilitzar : >, <, =
34, 56, 2,14, 28,56,11,44,25, 50,37

Plàstica:Aquestes dues setmanes prepararem un collage amb diferents papers. Podeu 
utilitzar revistes, fulls informatius o quasevol altre paper . Una vegada seleccionats els tallau 
en petits trossets i els aferrau a un dibuix lliure que haureu preparat abans. 
(si es possible podeu enviar una foto dels dos dibuixos a  gvaliente@educaib.eu)

Valors: veure fitxa 4 i 5
Religió: http://ceipsantamariadelmar.net/2020/05/12/tasques-de-religio-maig-
juny/

Música: http://ceipsantamariadelmar.net/2020/05/11/proposta-musica-1r-2n/

Educació física: http://ceipsantamariadelmar.net/2020/04/21/sessions-def-
per-fer-a-ca-vostra/
 
Anglès:http://ceipsantamariadelmar.net/wp-
content/uploads/sites/47/2020/05/english_1r_25maig.pdf
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Català: fitxa 1



Projecto: fitxa 2. EL SISTEMA DIGESTIU
Completa el dibuix posant el noms a cada part del sistema digestiu. 



Castellà: fitxa 3



Matemàtiques( problemes opcionals)



Matemàtiques( problemes opcionals)



                                                                            



Matemàtiques: fitxa adjunta

0 zero
1 un
2 dos
3 tres
4 quatre
5 cinc
6 sis
7 set
8 vuit
9 nou

10 deu
11 onze
12 dotze
13 tretze
14 catorze
15 quinze
16 setze
17 disset
18 divuit
19 dinou

20 vint
21  vint-i-un
22 vint-i-dos
23 vint-i-tres
24 vint-i-quatre
25 vint-i-cinc
26 vint-i-sis
27 vint-i-set
28 vint-i-vuit
29 vint-i-nou

30 trenta
31 trenta-un
32 trenta-dos
33 trenta-tres
34 trenta-quatre
35 trenta-cinc
36 trenta-sis
37 trenta-set
38 trenta-vuit
39 trenta-nou

40 quaranta
41 quaranta-un
42 quaranta-dos
43 quaranta-tres
44 quaranta-quatre
45 quaranta-cinc
46 quaranta-sis
47 quaranta-set
48 quaranta-vuit
49 quaranta-nou

50 cinquanta
51 cinquanta-un
52 cinquanta-dos
53 cinquanta-tres
54 cinquanta-quatre
55 cinquanta-cinc
56 cinquanta-sis
57 cinquanta-set
58 cinquanta-vuit
59 cinquanta-nou

60 seixanta
61 seixanta-un
62 seixanta-dos
63 seixanta-tres
64 seixanta-quatre
65 seixanta-cinc
66 seixanta-sis
67 seixanta-set
68 seixanta-vuit
69 seixanta-nou

70 setanta
71 setanta-un
72 setanta-dos
73 setanta-tres
74 setanta-quatre
75 setanta-cinc
76 setanta-sis
77 setanta-set
78 setanta-vuit
79 setanta-nou

80 vuitanta
81 vuitanta-un
82 vuitanta-dos
83 vuitanta-tres
84 vuitanta-quatre
85 vuitanta-cinc
86 vuitanta-sis
87 vuitanta-set
88 vuitanta-vuit
89 vuitanta-nou

90 noranta
91 noranta-un
92 noranta-dos
93 noranta-tres
94 noranta-quatre
95 noranta-cinc
96 noranta-sis
97 noranta-set
98 noranta-vuit
99 noranta-nou

100

                                                                                                



Valors:(fitxa 4) 
Aquest any ja has fet 1 EP. 
Ja ets més gran. Segur algun dia comences a  anar pel carrer sol.
Acoloreix i comenta família per a què serveixen les senyals de trànsit que veus al 
dibuix.
Copia les següents frases vora cada senyals de trànsit:

Perill obres Prohibit bicicletes Semàfor vermell: No passar

Semàfor verd: Sí passar Perill paviment lliscant Perill vianants

Prohibit vianants Informació: pas de vianants            Prohibit entrar

Obligació de parar

Valors:(fitxa 5) 



Completa amb vertader o fals:
Abans de travessar el carrer mirem als dos costats _________

Circulo amb la bici per l’esquerra del camí _________

Les indicacions del policia són més importants que les marques vials __________

Les indicacions del policia son més importants que les senyals de trànsit_______

El semàfor vermell indica: No poder passar __________

El semàfor verd indica: Poder passar __________

El semàfor groc indica: Que podem fer el que voguem __________

Si sentim un Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi: Alerta! Algun vehicle fa marxa enrere_______

Acoloreix aquest dibuix i demana a  algu de la teva família que t’expliqui. Quines 
senyals corporals i sonores pot fer-te un policia.


