
Hola a tots i totes !! Aquestes són les tasques d'aquestes dues darreres setmanes. Això 
ja s'acaba i de la manera que mai haguéssim pogut pensar. Estam tots cansats de fer 
feina a casa sols i vos hem trobat moltíssim a faltar. Això ha estat i és, una situació 
molt estranya i que cap esperàvem ni desitjavem. Desitjam de tot cor que prest tornem 
a la normalitat i també a l'escola. Per darrera vegada, esperem, ho feiem així:  
 ESCOLTAM 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
Ja sabem mooltes dites de mesos, 10!! ni més ni pus!! Mem si les sabeu dir totes de 
memoria als pares, mares o germans???
- 1r.A Llibre de paraules, pg. 60 i 61
Clic aquí per l'exercici, pg 60 : Audio
Solucions:
Pg. 60: exercici 1:  paraules encerclades al text: ARANYA,juny,aranya.
Pg. 61: exercici 3: muntanya, aranya, banyador, tonyina, canya, llenya.
( si és possible em podeu enviar una foto de les activitats d'aquestes dues pàgines a la
corresponent tutora :cesteva@educaib.eu )
-  1r.A Llibre de paraules, pg. 62 i 63
Clic aquí per l'excercici 1, pg 62: Audio
Solucions:
Pg. 62: exercici 1: paraules encerclades al text: lluna(8 vegades encerclada)
Pg. 63: exercici 3: línia blava:llana-lleó-llop-llet-llit
                      línia vermella: camell-cavall-gall-mirall-anell
 ( si és possible em podeu enviar una foto de les activitats d'aquestes dues pàgines a 
la corresponent tutora :cesteva@educaib.eu )
- 1r.A Llibre de lectures,:pg.34,35,36,37
Llegeix el text amb atenció i fes les activitats de les pàgines 36 i 37.
Solucions:
Activitat 1: F,F,F,V
Activitat 2: 3,5,4,1,2
 ( si és possible em podeu enviar una foto de les activitats d'aquestes dues pàgines a 
la corresponent tutora :cesteva@educaib.eu )

https://www.youtube.com/watch?v=ITUmXHq7Y-A%C3%87
http://ceipsantamariadelmar.net/wp-content/uploads/sites/47/2020/06/Audio-ex-1-pg-60-online-audio-converter.com_.mp3
http://ceipsantamariadelmar.net/wp-content/uploads/sites/47/2020/06/Audio-ex-1-pg-62-online-audio-converter.com_.mp3
mailto:cesteva@educaib.eu
mailto:cesteva@educaib.eu
mailto:cesteva@educaib.eu
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=ukRuUKW9ek0
https://www.youtube.com/watch?v=T-AKoOvcKX8


- 1r.B Llibre de paraules, pág 64 y 65
Com que ja hem acabat amb el llibre, farem l'abecedari que hi ha en aquestes dues 
pàgines.  Primer l'observem i repassem, llavors el copiarem al cuadern i farem els 
dibuixos. (els dibuixos també es pinten) 
 ( si es possible me podeu enviar una foto  al meu correo: gvaliente@educaib.eu )
1r A.Anar fent una pàgina cada dia, menys els cap de setmana,del quadernet de 
caligrafia. Si ja els heu acabat fantàstic, si no, podeu anar fent-los.
 Projecte: El cos humà: 
ELS SENTITS
-Llegeix: Els cinc sentits ens permeten saber el que està passant a l’entorn. Els 5 
sentits són:

• L’oïda. Sentim el so a través de les orelles. A l’orella hi trobem tres parts: l’oïda
externa que és la part que podem veure, l’oïda mitja on hi ha el timpà i tres 
petits ossets i l’oïda interna on hi ha la còclea i el nervi auditiu.Quan el so fa 
vibrar l’aire, aquestes vibracions arriben a l’orella que les recull i les fa arribar 
a l’oïda mitja. Allà fa vibrar el timpà i els ossets fins que arriba a la còclea. La 
còclea transforma la vibració en senyal elèctric. El nervi auditiu passa el senyal 
elèctric al cervell

• La vista.Veiem el nostre entorn a través dels ulls. Els ulls són dos petits globus 
ben protegits en dues cavitats del crani, les òrbites. Els ulls capten les imatges 
i les converteixen en senyals elèctrics que el nervi òptic passa al cervell.

• L’olfacte. Podem sentir les olors a través del nas. El nas és una de les entrades 
principals del sistema respiratori. Dins el nas hi ha molts receptors que capten 
les olors i passen aquesta informació al nervi olfactiu que transportarà la 
informació fins al cervell.

• El gust.El gust el notem amb la llengua. A la llengua hi tenim les papil·les 
gustatives que transmeten, a través dels nervis, la informació al nostre cervell. 
Les papil·les gustatives poden diferenciar el gust dolç, el salat, l’amarg i l’àcid.

• El tacte.Notem el tacte amb la pell, que és l’òrgan del sentit més extens ja que 
cobreix tot el nostre cos. La pell serveix per mantenir la humitat i la 
temperatura del cos, però també té milion de terminacions nervioses. Quan 
canvia la temperatura, quan toquem alguna cosa, quan ens fem mal... aquestes 
terminacions envien senyals al cervell de marera que estiguem informats del que
passa.

- Si és possible mira el següents videos:
https://youtu.be/lF0y3glPWis
https://youtu.be/LnFl_AL6Ylo
- Pinta  la fitxa 1 sobre els cinc sentits. (si no es pot imprimir es pot dibuixar al 
quadern, recorda escriure la data).

https://youtu.be/LnFl_AL6Ylo
https://youtu.be/lF0y3glPWis
mailto:gvaliente@educaib.eu


LA PIRÀMIDE DELS ALIMENTS
- Llegeix: Per fer que el teu cos funcioni bé cal que cada dia li proporcionis 
aliments variats!
Hi ha una piràmide que us ajudarà a saber què cal menjar i en quines quantitats. La 
base de la piràmide és més gran, els aliments que hi ha a la base són els que 
necessitem en més quantitat.
La punta de la piràmide és més petita, els aliments que hi ha en aquesta part són els 
que necessitem en quantitats més petita i només de tant en tan.
- Escull un grup d'aliments de la piràmide(veure fitxa 2) i imagina que has d'elaborar 
un aperitiu o plat per una festa (imaginaria) per celebrar el fi de curs.
-Escriu una recepta saludable(si no es pot imprimir la fitxa es pot escriure al 
quadern), llavors l'has d'elaborar amb ajuda dels pares o familia i el més important de
tot és que te l'has de menjar!! Bon profit!!
(si és possible em podeu enviar una foto de la fitxa i una altre de la recepta elaborada
la corresponent tutora: cesteva@educaib.eu /  gvaliente@educaib.eu )
Castellano: juego de pasapalabra para pasar un rato divertido en familia.
Click aquí: juego   pasapalabra.Atención: para escuchar el sonido de cada 
diapositiva debéis hacer click en los tres puntitos de arriba,y luego en 
reproducir. 
Click aquí: soluciones pasapalabra
Matemàtiques:Treballar amb el llibre Jump Math 1.2: 
Setmana del 8 al 14 de juny: Expressions numèriques: pg. 101-102
                                             Parts, totals i expressions numèriques: pg. 114-115-116
                                             Escollir entre sumar i restar: pg.132-133
                                              Monedes: pg. 138-139-140-141-142-143
Setmana del 15 al 19 de juny:  L'agulla de les hores: pg. 148-149-150

                                               L'hora en punt: pg.151-152

                                              Mitats: pg. 181-182

                                              Taules de recompte: pg. 203-204     
Clica aquí:Solucions pàgines

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

Plàstica:
Podeu fer un dibuix del que més t'agradi de les vacances. 
(si es possible podeu enviar una foto del dibuixo a  gvaliente@educaib.eu)

http://ceipsantamariadelmar.net/wp-content/uploads/sites/47/2020/06/Soluciones-pasapalabra.pdf
http://ceipsantamariadelmar.net/wp-content/uploads/sites/47/2020/06/sol-mates-darreres.pdf
mailto:gvaliente@educaib.eu
https://1drv.ms/p/s!AqeZzw8KGwjwaz-4Z7NSRxofLoU
https://1drv.ms/p/s!AqeZzw8KGwjwaz-4Z7NSRxofLoU
file:///gvaliente@educaib.eu
mailto:cesteva@educaib.eu


Religió: http://ceipsantamariadelmar.net/2020/05/12/tasques-de-religio-maig-juny/

Música i Educació física:http://ceipsantamariadelmar.net/2020/06/05/a-la-
recerca-del-tresor-ed-fisica-i-musica/ 

Anglès: http://ceipsantamariadelmar.net/wp-
content/uploads/sites/47/2020/06/english_1r_08juny.pdf

Molta salut!!!!! i molt bon estiu!!

http://ceipsantamariadelmar.net/wp-content/uploads/sites/47/2020/06/english_1r_08juny.pdf
http://ceipsantamariadelmar.net/wp-content/uploads/sites/47/2020/06/english_1r_08juny.pdf
http://ceipsantamariadelmar.net/2020/06/05/a-la-recerca-del-tresor-ed-fisica-i-musica/
http://ceipsantamariadelmar.net/2020/06/05/a-la-recerca-del-tresor-ed-fisica-i-musica/
http://ceipsantamariadelmar.net/2020/05/12/tasques-de-religio-maig-juny/


Projecte: fitxa 1: Els 5 sentits



Projecte: fitxa 2: Piràmide dels aliments

Títol de la recepta:_______________________________________
Ingredients:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Elaboració:



Matemàtiques (fitxes opcionals)



Matemàtiques (fitxes opcionals)



Matemàtiques (fitxes opcionals)


