
Hola a tots i totes !! Comencem altres dues setmanes amb  més ganes i energia? Venga 
idò!!
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 
Matemàtiques:
-Treballar amb el llibre Jump Math 1.2: 
Setmana del 11 al 15 de maig: Sumar desenes a desenes: pg. 47 i 48.
                                              Restar desenes a desenes: pg. 49,50,51 i 52.
                                              Sumar 10: pg. 53, 54 i 55.
Setmana del 18 al 22 de maig:Restar 10: pg. 56 i 57.

                                              Contar per desenes a partir d'un número: pg. 62 i 63.

                                              Sumar desenes i unitats: pg. 69, 70 i 71.

                                              Sumar un número de una xifra a un de dues xifres: pg. 72 i 73.

Clica aquí:Solucions pàgines

- Activitat opcional de càlcul per fer al quadernet de matemàtiques (blau): no oblidis 
escriure la data curta.

1.Col.loca i fes aquestes operacions de sumar i restar.Recordau que quan col.locam els números, les 
unitats van davall les unitats i les desenes davall les desenes:
1 . 23+45=                     5. 67-35=   
2 . 54+44=                     6. 27-11=
3. 87+12=                      7. 85-41= 
4. 18+11=                       8. 45-40=

- Activitat opcional de numeració.S'ha de fer al quadernet de matemàtiques: no oblidis 
escriure la data curta.
1. Compta i escriu des del 0 fins al 40 de 2 en 2.
2.Compta i escriu del 1 al 100.
Càlcul online: (per si n'estau interessats)
https://www.arcademics.com/games/drag-race
Català
- Dita del mes de  maig( 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.)
- 1r.A Llibre de paraules, pg. 28 i 29(rr)
Solucions:
- activitat 1: Carrega del carro, carreter,que si tu el carregues , jo ja el descarregaré.
- activitat 2: carro, marró, arròs
- activitat 4: RATOLÍ, GORRA,PAPERETA, ROSA, CARRETÓ, GUITARRA
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- activitat 5: -Fletxes a pera: vareta, cuiner, taronja, jugar, rinoceront,flor, carrer, 
cara, llibre
                     -Fletxes a ratolí i gorra:carro, rinoceront, carrer, ratolí.
-Quines paraules tenen una r que no sona? Cuiner,jugar, flor, carrer,  
( si és possible em podeu enviar una foto de les activitats d'aquestes dues pàgines al 
meu correu :cesteva@educaib.eu)
- 1r B. Llibre de paraules: pág. 40 y 41(ss)
La "doble ss" sona como en castellà la s, i una sola s entre vocales sona silbant.
 Solucions: 
-Activitat1: pissarra, cossiol (tiesto), bossa (bolsa), pastisser (pastelero)
-Activitat 3: Encercla de color blau les paraules que sonin como payaso: pastisseria, 
carrossa, tassa, classe, bassiot (charco). Encercla de color vermell les paraules que 
sonin como casa: casa, tisores, rosa.
-Activitat 4: Encercla s o ss en les diferents parauless: fulles, pallasso, pissarra, 
carbassa, capsa, sabata.
(si es posible me podeu enviar una foto de les  activitats de estas d'aquestes dues 
pàgines al meu correu: gvaliente@educaib.eu)
- 1r. A i 1r B Llibre de lectures,: Lectura 5 pg:14,15,16,17.
Per fer la lectura primer llegirem, després escoltam el següent audio i una vegada 
escoltat encerclem la resposta correcta: 
Clica aquí: Audio
(si és possible em podeu enviar una foto d'aquestes activitats a la corresponent 
tutora: cesteva@educaib.eu /  gvaliente@educaib.eu)

 Projecte: El cos humà
Llegim: El cos humà és com un  tren que no avança si els vagons no estan ben connectats entre 
si. El cos humà és el tren, les parts funcionen conjuntament per fer que el cos actuï com un 
tot. 
No hi ha dos cossos humans iguals, però tots fan les mateixes coses per poder viure.Tots 
tenim un cor que batega, respirem..
Cada part del nostre cos està formada per cèl·lules que treballen molt i quan moren són 
reemplaçades per altres de noves. Diferents parts del cos estan formades per diferents tipus
de cèl·lules: el nostres cos té òrgans formats per aquestes cèl·lules. Els òrgans treballen en 
grups que s’anomenen sistemes. Treballant junts, aquests sistemes fan que el cos pugui saltar,
cantar, escriure...
- Descobrim : (veure fitxa 2,si no es pot imprimir es pot escriure al quadern, recorda 
escriure la data).
S'ha de retallar i aferrar el puzzle al quadern i responeu  al quadern abaix: 
Quins sistemes he descobert? 
- Cercau informació sobre vosaltres mateixos,pes,altura,quina mà utilitzo per menjar i 
escriure? La mà dreta o la mà esquerra?Fent l'esport que us agrada, per exemple 
Quan jug a futbol xut amb el peu esquerra....(podeu escriure la informació al quadern)
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(si és possible em podeu enviar una foto d'aquestes dues activitats a la corresponent 
tutora: cesteva@educaib.eu /  gvaliente@educaib.eu)
-Joc de moviment:
Asseguts a terra responem a les ordres que ens poden fer els pares o germans. Per 
exemple diuen: Mà dreta han d'aixecar la ma dreta. I així amb totes les altres parts 
del cos, peus, cames... Es poden fer canvis i repeticions més ràpides. 
Si teniu  dificultats per no reconèixer la dreta o l'esquerra es pot posar una senyal o 
una pulsera.

Castellà:
- (veure fitxa 3,si no es pot imprimir es pot escriure al quadern, recorda escriure la 
data).
(si és possible em podeu enviar una foto d'aquesta activitat a la corresponent tutora: 
cesteva@educaib.eu /  gvaliente@educaib.eu)
-Maraton para pasar un rato divertido y en familia. No hay que escribir nada. Seguid 
el enlace y a jugar: Clica aquí: Maratón

Plàstica:
-Setmana del 11 al 15 de maig: Fer un paissatge de muntanya a la primavera.Després 
s'ha de pintar.
-Setmana del 18 al 22 de maig: Fer un paissatge d'una població urbana. Llavors s'ha de
pintar. 
(si es possible podeu enviar una foto dels dos dibuixos a  gvaliente@educaib.eu)

Valors:
-Setmana del 11 al 15 de maig: Joc: «El meu nom, les meves virtuts»
Heu d'escriure el vostre nom amb lletra gran i en lletra de pal. Després heu de pensar
una virtut o qualitat positiva que tengueu i que comença per una lletra del vostre nom. 
Llavors la podeu escriure. (si el nom és curt podeu afegir el llinatge).
Un exemple seria :
           M  A  R  T  í
M: manyós, A: amable, R: rialler, T: treballador, I: imaginatiu
-Setmana del 18 al 22 de maig: Crear «La meva recepta de la felicitat»
Escriurem la nostra recepta per aconseguir la felicitat. Heu de pensar amb els 
ingredients que necessita vostra recepta (si voleu, hi podeu afegir les quantitats). Una
vegada acabada la podeu compartir i debatre amb la família. 
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Català: fitxa 1



Projecte: Fitxa 2

Ara que has retallat i descobert aferra al quadern i respon: 
Quins sistemes he descobert?



Castellà: fitxa 3
Nombre y apellidos:_________________________________
Fecha: ____________________________________________

PAISAJES PARA DIBUJAR

El sol arriba,
el mar abajo,                           
y en medio del mar 
un barco.

El sol arriba,
las nubes debajo,
y en medio del trigo
un espantapájaros.

El tejado arriba,
el sótano abajo,
y en la chimenea 
un gato.

Gloria Fuertes.


