
 

 

Àrea Activitats

 

Estimades famílies,

us continuem fent  arribar un seguit de propostes i recursos per tal 

que els vostres fills i filles puguin seguir reforçant els continguts i 

competències treballades.

Tal i com us vam dir la setmana passada, no  són activitats 

obligatòries, únicament són activitats de suport que podeu fer de 

manera voluntària.

Cal tenir en compte que es proposa aquesta feina pensada per fer

durant les properes setmanes. 

setmana santa.  

Anglès 

 

- Veure algun episodi de dibuixos animats o programa infantil en 

anglès per tal de reforçar la seva comprensió lectora.

- Escoltar cançons en anglès per rebre el màxim d’input possible.

- Realitzar un dictat preparat i un dibuix amb “I am wearing...; there is 

there are; the weather today is...;”

- Dibuixar un nen/a segons les frases que s’escriuran d’aquest/a 

utilitzant he/she does...+ l’acció. Quan tornem a l’escola ho hauran 

d’explicar 

- https://www.gamestolearnenglish.com/fast

web podreu trobar jocs interactius per reforçar el vocabulari i la 

gramàtica.

 

 

Llengües 

 

 

- Llegir un llibre i fer una fitxa literària amb el títol, autor, il·lustrador, 

editorial i un petit resum (

ara en castellà i a la inversa).

- Seguir escrivint el diari del seu dia a dia.

- Dictats preparats (veure

- Escriure una recepta (en castellà) de cuina tot seguint el passos per 

realitzar-la. Fer

- Escriure les bafarades del còmic (veure Annex 2). Es pot fer en 

català i/o cas

Activitats 

Estimades famílies, 

us continuem fent  arribar un seguit de propostes i recursos per tal 

que els vostres fills i filles puguin seguir reforçant els continguts i 

competències treballades. 

Tal i com us vam dir la setmana passada, no  són activitats 

obligatòries, únicament són activitats de suport que podeu fer de 

manera voluntària. 

Cal tenir en compte que es proposa aquesta feina pensada per fer

durant les properes setmanes. És el que es treballaria a l’aula fins a 
setmana santa.   

Veure algun episodi de dibuixos animats o programa infantil en 

anglès per tal de reforçar la seva comprensió lectora. 

Escoltar cançons en anglès per rebre el màxim d’input possible.

Realitzar un dictat preparat i un dibuix amb “I am wearing...; there is 

there are; the weather today is...;” 

Dibuixar un nen/a segons les frases que s’escriuran d’aquest/a 

utilitzant he/she does...+ l’acció. Quan tornem a l’escola ho hauran 

d’explicar i presentar als companys. 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/

web podreu trobar jocs interactius per reforçar el vocabulari i la 

gramàtica. 

Llegir un llibre i fer una fitxa literària amb el títol, autor, il·lustrador, 

editorial i un petit resum (si la setmana passada ho van fer en català, 

ara en castellà i a la inversa). 

Seguir escrivint el diari del seu dia a dia. 

Dictats preparats (veure Annex 1) en català i castellà.

Escriure una recepta (en castellà) de cuina tot seguint el passos per 

la. Fer-ne el dibuix. També la podeu fer a casa tots plegats!

Escriure les bafarades del còmic (veure Annex 2). Es pot fer en 

català i/o castellà. Podeu continuar escrivint i dibuixant la història i 

us continuem fent  arribar un seguit de propostes i recursos per tal 

que els vostres fills i filles puguin seguir reforçant els continguts i 

Tal i com us vam dir la setmana passada, no  són activitats 

obligatòries, únicament són activitats de suport que podeu fer de 

Cal tenir en compte que es proposa aquesta feina pensada per fer-la 

treballaria a l’aula fins a 

Mestres de 2n 

Veure algun episodi de dibuixos animats o programa infantil en 

 

Escoltar cançons en anglès per rebre el màxim d’input possible. 

Realitzar un dictat preparat i un dibuix amb “I am wearing...; there is 

Dibuixar un nen/a segons les frases que s’escriuran d’aquest/a 

utilitzant he/she does...+ l’acció. Quan tornem a l’escola ho hauran 

english/ En aqueseta 

web podreu trobar jocs interactius per reforçar el vocabulari i la 

Llegir un llibre i fer una fitxa literària amb el títol, autor, il·lustrador, 

si la setmana passada ho van fer en català, 

Annex 1) en català i castellà. 

Escriure una recepta (en castellà) de cuina tot seguint el passos per 

ne el dibuix. També la podeu fer a casa tots plegats! 

Escriure les bafarades del còmic (veure Annex 2). Es pot fer en 

tellà. Podeu continuar escrivint i dibuixant la història i 



 

ser creatius...què creus que passarà després?

 

Matemàtiques 

 

- Fer les fitxes proposades d’aquest enllaç dels següents apartats

    .http://www.xtec.cat/~jdomen15/

 Numeració

 Operacions

 Espai: Camins (3) i superfícies planes (3).

 Problemes

 Varis. 

 

Medi 

 

- A partir de l’ofici escollit i la fitxa informativa que han omplert, 

preparar-

informació la podeu organitzar en una cartolina, fulls reciclats...

Si l’exposició és molt breu, podeu afegir informació de q

punts anteriors o ampliar el treball en aquells aspectes que no s’hagin 

explicat de l’ofici.

 

Música 

 

- Treballar les activitat proposades en el següents enllaços:

 

https://aprendomusica.com/const2/20aprendonotasnivel3/aprendonot
asnivel3.html

https://aprendomusica.com/const2/30dictadoritmico1/dictadoritmico1.
html 

 

Visualitzar les següents Danses del projecte "Dansa Ara"

https://www.youtube.com/watch?v=9PnLA4I3R4U

https://www.youtube.com/watch?v=6pHh7fkzVZI

 

 

Religió  

ser creatius...què creus que passarà després? 

Fer les fitxes proposades d’aquest enllaç dels següents apartats

http://www.xtec.cat/~jdomen15/ 

Numeració: Numeració fins 99 i unitats, desenes i centenes (3).

Operacions: Restes portant-ne (3) i operacions amb 3 nombres.

: Camins (3) i superfícies planes (3). 

Problemes. 

A partir de l’ofici escollit i la fitxa informativa que han omplert, 

-ho per fer una exposició oral d’uns 2-3 minuts. La 

informació la podeu organitzar en una cartolina, fulls reciclats...

Si l’exposició és molt breu, podeu afegir informació de q

punts anteriors o ampliar el treball en aquells aspectes que no s’hagin 

explicat de l’ofici. 

Treballar les activitat proposades en el següents enllaços:

https://aprendomusica.com/const2/20aprendonotasnivel3/aprendonot
asnivel3.html 

https://aprendomusica.com/const2/30dictadoritmico1/dictadoritmico1.

Visualitzar les següents Danses del projecte "Dansa Ara"

https://www.youtube.com/watch?v=9PnLA4I3R4U 

https://www.youtube.com/watch?v=6pHh7fkzVZI 

Fer les fitxes proposades d’aquest enllaç dels següents apartats 

: Numeració fins 99 i unitats, desenes i centenes (3). 

ne (3) i operacions amb 3 nombres. 

A partir de l’ofici escollit i la fitxa informativa que han omplert, 

3 minuts. La 

informació la podeu organitzar en una cartolina, fulls reciclats... 

Si l’exposició és molt breu, podeu afegir informació de qualsevol dels 

punts anteriors o ampliar el treball en aquells aspectes que no s’hagin 

Treballar les activitat proposades en el següents enllaços: 

https://aprendomusica.com/const2/20aprendonotasnivel3/aprendonot

https://aprendomusica.com/const2/30dictadoritmico1/dictadoritmico1.

Visualitzar les següents Danses del projecte "Dansa Ara" 



 

- Antic Testament : Moisés

   Youtube: La historia de Moisés 

 

- Si teniu una Biblia per Infants, llegir el fragment  del Nou  Testament 

corresponent a la Setmana Santa.

També podeu trobar fragments a:

https://www.Youtube.com valivan

 

Educació Física 

No realitzarem activitats del dia a dia com pujar escales, caminar cap 

a l’escola, córrer, saltar, jugar al pati o la plaça, etc. Estem limitats de 

moviments i per aquesta raó hem de ser més conscients de moure el 

nostre cos. 

Des de l’assignatura d’Educaci

dance, us inventeu coreografies o feu exercicis i els graveu i a la 

tornada qu

Llocs web 

 - Generals:

http://www.edu365.cat/

 

http://www.youtube.com/

 

http://www.cristic.com/1o

https://escuelainnatura.com/colecciones/

 

 

 - Anglès: 

https://id.amco.me/login?service=https%3A%2F%2Fws.amco.me%2F

 

* Si no podeu accedir

genèrica que és la següent: 

Usuari: Student@clc.amco.me

Contrasenya: claretbcn

 

- Medi: 

https://clic.xtec.cat/projects/oficis3/jcl

 

 

Antic Testament : Moisés 

Youtube: La historia de Moisés – Mi pequeña Biblia 

Si teniu una Biblia per Infants, llegir el fragment  del Nou  Testament 

corresponent a la Setmana Santa. 

També podeu trobar fragments a: 

https://www.Youtube.com valivan 

No realitzarem activitats del dia a dia com pujar escales, caminar cap 

a l’escola, córrer, saltar, jugar al pati o la plaça, etc. Estem limitats de 

moviments i per aquesta raó hem de ser més conscients de moure el 

nostre cos.  

Des de l’assignatura d’Educació Física us proposem que jugueu al just 

dance, us inventeu coreografies o feu exercicis i els graveu i a la 

tornada qui s'animi a portar-los els ensenyarem al grup

Generals: 

http://www.edu365.cat/ 

http://www.youtube.com/ 

http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/ 

https://escuelainnatura.com/colecciones/ 

 

https://id.amco.me/login?service=https%3A%2F%2Fws.amco.me%2F

* Si no podeu accedir-hi estarà disponible un usuari i contras

genèrica que és la següent:  

Student@clc.amco.me 

Contrasenya: claretbcn 

https://clic.xtec.cat/projects/oficis3/jclic.js/index.html

 

Si teniu una Biblia per Infants, llegir el fragment  del Nou  Testament 

No realitzarem activitats del dia a dia com pujar escales, caminar cap 

a l’escola, córrer, saltar, jugar al pati o la plaça, etc. Estem limitats de 

moviments i per aquesta raó hem de ser més conscients de moure el 

ó Física us proposem que jugueu al just 

dance, us inventeu coreografies o feu exercicis i els graveu i a la 

em al grup. 

https://id.amco.me/login?service=https%3A%2F%2Fws.amco.me%2F 

hi estarà disponible un usuari i contrasenya 

ic.js/index.html 



 

 - Matemàtiques:

https://www.youtube.com/channel/UCEHOIcEXj5OEIT5Q4ZrzRrA/vid

eos 

 

- Català: 

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500

017275791&name=DLFE

 

 

 

 

ANNEX 1: DICTATS PREPARATS CATALÀ

 
DICTAT 1 
Potser he deixat l’estoig al prestatge roig.

La remolatxa i el formatge són dins la motxilla.

Els gossos del barri porten morrió.

Nosaltres toquem la guitarra asseguts a la sorra de la platja.

 
 
DICTAT 2 
A casa tinc un gat, un gos, un peix i un canari. El gat és blanc, suau i carinyós. El gos és 
de color marró i té la cua blanca, tacada, llarga i estreta. El meu canari és groc, petit i 
xiulador. El peix és carbassa, petit, bellugadís i un gran nedador.
 
 
DICTADO 3 
Juanjo va a la ludoteca. Allí hay muchos juegos. Él escoge jugar al ajedrez con Lucía. 
Lucía le gana la partida y le propone jugar al parchís con Amelia y Rubén.
Cuando acaban piden unos zumos de naranja para merendar.
 
 
DICTAT 4 
La cirera del cistell de l’avi és molt dolça.
En Patufet és un nen petit com un pèsol però espavilat i llest.
Demà serà l’aniversari dels bessons i els estem preparant una festasorpresa
 

 

 

 

Matemàtiques: 

https://www.youtube.com/channel/UCEHOIcEXj5OEIT5Q4ZrzRrA/vid

 

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500

017275791&name=DLFE-1221625.pdf 

ANNEX 1: DICTATS PREPARATS CATALÀ 

Potser he deixat l’estoig al prestatge roig. 

La remolatxa i el formatge són dins la motxilla. 

Els gossos del barri porten morrió. 

Nosaltres toquem la guitarra asseguts a la sorra de la platja. 

A casa tinc un gat, un gos, un peix i un canari. El gat és blanc, suau i carinyós. El gos és 
de color marró i té la cua blanca, tacada, llarga i estreta. El meu canari és groc, petit i 
xiulador. El peix és carbassa, petit, bellugadís i un gran nedador. 

Juanjo va a la ludoteca. Allí hay muchos juegos. Él escoge jugar al ajedrez con Lucía. 
Lucía le gana la partida y le propone jugar al parchís con Amelia y Rubén.
Cuando acaban piden unos zumos de naranja para merendar. 

stell de l’avi és molt dolça. 
En Patufet és un nen petit com un pèsol però espavilat i llest. 
Demà serà l’aniversari dels bessons i els estem preparant una festasorpresa

 

https://www.youtube.com/channel/UCEHOIcEXj5OEIT5Q4ZrzRrA/vid

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500

A casa tinc un gat, un gos, un peix i un canari. El gat és blanc, suau i carinyós. El gos és 
de color marró i té la cua blanca, tacada, llarga i estreta. El meu canari és groc, petit i 

Juanjo va a la ludoteca. Allí hay muchos juegos. Él escoge jugar al ajedrez con Lucía. 
Lucía le gana la partida y le propone jugar al parchís con Amelia y Rubén. 

Demà serà l’aniversari dels bessons i els estem preparant una festasorpresa. 

 



 

ANNEX 2: EL CÒMIC 

 

 

 

 


