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Benvolgudes famílies:

Ja podeu trobar les tasques per poder fer des de avui dilluns dia 30 fins 
a dia 8 d' abril , als blogs de d' aula de la pàgina web del centre, també vos 
farem arribar la informació mitjançant els vostres representants de famílies del 
Consell Escolar als whats app de famílies que teniu, així com també ho enviam 
com a circular de gestib. 

Intentau establir un horari semblant al de l' escola per tal de que vos 
sigui més fàcil organitzar-vos a casa . 

Som conscients de que és complicat i que cada situació familiar és 
diferent, per això us demanem, que qualsevol dubte que tingueu, si teniu 
dificultat per dur a terme les feines… que us poseu en contacte amb les 
tutors/es i/o especialistes que fan classe als vostres fills.

A Educació infantil s' aniran penjant propostes de feines i jocs al blog

Tasca 1er cicle:

1er EP:

1r PRIMÀRIA
DILLUNS 30

CATALÀ: A un full expliquem el que fas aquests dies a casa. 

(Si no ho saps escriure, fes un vídeo on m’ho expliquis).

MATEMÀTIQUES: Pàg. 82 i 90

CASTELLÀ: Leer un cuento

NATURALS: CUIDAR LA TEVA PLANTA i explicar a un full què 
ha canviat des de que vàrem acabar l’escola (com ha 
crescut, si li han sortit fulles, fruits...)

DIMARTS 31

CASTELLÀ: Seguir leyendo el cuento de ayer y escribir el 

nombre de los personajes. 



MATEMÀTIQUES: Sumes d’1 xifra (les penjaré al blog)

CATALÀ: Pàg. 37

NATURALS: Experiment 1 (mirar al blog) i enviar una foto o 

vídeo.

ANGLÈS: Mirar el blog d’anglès.
DIMECRES 1

CATALÀ: Pàg. 53

MATEMÀTIQUES: Pàg. 97 i 104

CASTELLÀ: Lectura de palabras y hacer un dibujo de cada 
una. (mirar el blog)

DIJOUS 2

CASTELLÀ: Mirar este cuento: https://www.youtube.com/watch?v=KDfI0dnUfjM .

Escribir los personajes y hacer un dibujo.

CATALÀ: Pàg. 71

NATURALS: Experiment 2 (mirar al blog) i enviar una foto o 
vídeo.

DIVENDRES 3

CATALÀ: Fes un vídeo per descriure el lloc que més 

t’agrada de casa teva. Revisa el blog i el correu electrònic 

perquè t’explicaré com ho has de fer i et donaré exemples!

MATEMÀTIQUES: Sumes de 2 xifres (les penjaré al blog)

ANGLÈS: Mirar el blog d’anglès.
DILLUNS 6

CATALÀ: Escoltar la cançó dels dies de la setmana 

(https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo). Escriure els dies de la 

setmana i aprendre’ls.

MATEMÀTIQUES: Restes d’1 xifra (les penjaré al blog).

CASTELLÀ: Lectura de palabras y hacer un dibujo de cada 

una. (mirar el blog)

NATURALS: Experiment 3 (mirar al blog) i enviar una foto o 

https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
https://www.youtube.com/watch?v=KDfI0dnUfjM


vídeo.
DIMARTS 7

Per seguir amb el que havíem de fer a l’escola...

FER ROBIOLS (enviar-me una foto)
DIMECRES 8

MENJAR ELS ROBIOLS EN FAMÍLIA!

2n PRIMÀRIA
DILLUNS 30

CATALÀ: A un full expliquem el que fas aquests dies a casa. 

MATEMÀTIQUES: Sumes i problemes matemàtics (ho posaré 

al blog)

CASTELLÀ: Leer un cuento

NATURALS: CUIDAR LA TEVA PLANTA i explicar a un full què 
ha canviat des de que vàrem acabar l’escola (com ha 
crescut, si li han sortit fulles, fruits...)

DIMARTS 31

CASTELLÀ: Seguir leyendo el cuento de ayer y contestar a 

las preguntes que pondré en el blog.

MATEMÀTIQUES: Restes i problemes matemàtics (ho posaré 

al blog)

CATALÀ: Pàg. 119

NATURALS: Experiment 1(mirar al blog i emplenar la fitxa) i 

enviar una foto o vídeo.

ANGLÈS: Mirar el blog d’anglès.
DIMECRES 1

CATALÀ: Escoltar la cançó dels mesos de l’any 

(https://www.youtube.com/watch?v=Wmnol9SPy_8). Escriure’ls a un full i 

aprendre’ls.

MATEMÀTIQUES: Problemes matemàtics (mirar el blog)

CASTELLÀ: Escribe en una hoja lo que hiciste ayer.

https://www.youtube.com/watch?v=Wmnol9SPy_8


DIJOUS 2

CASTELLÀ: Mirar este cuento: https://www.youtube.com/watch?v=KDfI0dnUfjM. 

Explica en una hoja la historia.

CATALÀ: Pàg. 120

NATURALS: Experiment 2 (mirar al blog i emplenar la fitxa) i 

enviar una foto o vídeo.
DIVENDRES 3

CATALÀ: Fes un vídeo per descriure el lloc que més t’agrada

de casa teva. Revisa el blog i el correu electrònic perquè 

t’explicaré com ho has de fer i et donaré exemples!

MATEMÀTIQUES: Pàg. 93 i 94

ANGLÈS: Mirar el blog d’anglès.
DILLUNS 6

CATALÀ: Pàg. 118

MATEMÀTIQUES: Restes (les posaré al blog)

CASTELLÀ: Mirar el cortometraje “la trompeta mágica” 

https://www.youtube.com/watch?v=giK-S-TqrAA y contesta a las preguntas (las

pondré en el blog)

NATURALS: Experiment 3 (mirar al blog i emplenar la fitxa) i 

enviar una foto o vídeo.
DIMARTS 7

Per seguir amb el que haviem de fer a l’escola...

FER ROBIOLS (enviar-me una foto)
DIMECRES 8

MENJAR ELS ROBIOLS EN FAMÍLIA!

3r PRIMÀRIA
DILLUNS 30

CATALÀ:  Escriu al quadern de català el que fas aquests 

dies a casa. Mira el correu electrònic perquè t’explicaré 

https://www.youtube.com/watch?v=giK-S-TqrAA
https://www.youtube.com/watch?v=KDfI0dnUfjM


que més has de fer amb aquesta feina!

MATEMÀTIQUES: Estudiar o repassar taules de multiplicar fins

la del 5 i fer el QUIZIZZ (vos enviaré el codi per correu 

electrònic).

CASTELLÀ: Pág. 93, actividades 1,2,3 i 4.

NATURALS: CUIDAR LA TEVA PLANTA i explicar a un full què 
ha canviat des de que vàrem acabar l’escola (com ha 
crescut, si li han sortit fulles, fruits...)

DIMARTS 31

CASTELLÀ: Pág. 111, actividades 8, 9 i 10.

MATEMÀTIQUES: Restes i problemes matemàtics (mirar al 

blog)

CATALÀ: Pàg. 109, activitats 1, 3, 4 i 5.

NATURALS: Experiment 1(mirar al blog i emplenar la fitxa)

ANGLÈS: Mirar el blog d’anglès
DIMECRES 1

CATALÀ: Pàg. 117, activitats 7 i 8

MATEMÀTIQUES: Problemes matemàtics (mirar el blog)

CASTELLÀ: Pág. 116-117, actividades 3, 4 y 7.
DIJOUS 2

CASTELLÀ: Pág. 119, actividades 1, 2, 3 y 4.

CATALÀ: Pàg. 116, activitats 1, 2, 3, 4 i 5.

NATURALS: Experiment 2 (mirar al blog i emplenar la fitxa)
DIVENDRES 3

CATALÀ: Fes un vídeo per descriure el lloc que més 

t’agrada de casa teva. Revisa el blog i el correu electrònic 

perquè t’explicaré com ho has de fer i et donaré exemples!

MATEMÀTIQUES: Estudiar o repassar les taules de multiplicar 

fins la del 10 i fer el QUIZIZZ (vos enviaré el codi per correu 

electrònic).



ANGLÈS: Mirar el blog d’anglès
DILLUNS 6

CATALÀ: Pàg. 118-119, activitats 1, 2, 3 i 4.

MATEMÀTIQUES: Practicar les multiplicacions (les penjaré al 

blog)

CASTELLÀ: Mirar el cortometraje “la trompeta mágica” 

https://www.youtube.com/watch?v=giK-S-TqrAA y contesta a las preguntas 

(las pondré en el blog)

NATURALS: Experiment 3 (mirar al blog i emplenar la fitxa)
DIMARTS 7

Per seguir amb el que havíem de fer a l’escola...

FER ROBIOLS (enviar-me una foto)
DIMECRES 8

MENJAR ELS ROBIOLS EN FAMÍLIA!

Tasca 2on cicle: 

LLENGUA CATALANA 6è PRIMÀRIA

TEMA 9

1- Pàg. 133. Elabora el teu resum completant.

2- Pàg.134: Ortografia (La partició de paraules) Copia el recuadre al quadern.
Fer els exercicis 1, 2 i 3.

3- Pàg. 135: Fer exercicis 4, 5 i 6

4-Prepara el dictat "Exigències del guió" (apartat ortografia) i després que el te
dicti algú de la família.

5- Elaboració d'un còmic (informació pàg. 136 i 137)

6- Continuació del còmic.

MATEMÀTIQUES 6è PRIMÀRIA

1- A partir de la pàg. següent a la 115, llegir la pàgina i fer els exercicis

https://www.youtube.com/watch?v=giK-S-TqrAA


2- Pàgina següent i fer exercicis.

3- Pàgina següent i fer exercicis.

4- Pàgina següent i fer exercicis.

5- Pàgina següent i fer exercicis

6- Pàgina següent i fer exercicis.

LENGUA CASTELLANA 6º PRIMARIA

TEMA 9 

1- Pág.142: Leer y hacer actividades.

2- Pág. siguiente: leer y hacer actividades.

3- Pág. siguiente: leer y hacer actividades.

4-Pág. siguiente: leer y hacer actividades.

5- Pág. siguiente: leer y hacer actividades.

6- Pág. siguiente: leer y hacer actividades.

CIÈNCIES NATURALS 6è PRIMÀRIA

Fer  una  fitxa  de  3  arbres  fruiters  que  vulguis  allà  on  es  faci  la  descripció
general, els usos que té i un dibuix del mateix.

CIÈNCIES SOCIALS 6è PRIMÀRIA

Elabora un mapa d'Espanya situant les Comunitats Autònomes i le Províncies.

EDUCACIÓ FÍSICA 6è PRIMÀRIA

Elabora un treball d'un esport.

ANGLÈS 6è PRIMÀRIA

Mirar bloc d'Anglès

MÚSICA 6è PRIMÀRIA

Mirar bloc de Música

Pensau que és molt important anar retornant la tasca a través
del  correu electrònic per  tal  de que jo pugui  anar  fent  un



seguiment de cada alumne i, si fos necessari, resoldre dubtes i
anar adaptant aquesta tasca al  seu ritme d’aprenentatge.
Però, sobretot, per no perdre el vincle i el contacte amb els
alumnes!

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!


