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RECOMANACIONS GENERALS

● Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

presentació donades al llarg del curs.

● Procurar treballar tots aquests aspectes de manera variada.

● No avançar-se a la programació. 

● El seguiment d’aquesta feina per part de la família sempre 

factor motivador pels nens i nenes. 

 

 

Àrea Activitats 

General 

Estimades famílies,

degut a les circumstàncies que malauradament estem vivint, us fem 

arribar un seguit de propostes i recursos per tal que els vostres fills i 

filles puguin seguir reforçant els continguts i competències treballades 

durant aquest curs i en especial aquest seg

Són activitats de repàs de tot allò que hem après i a la vegada són 

complementàries a totes les feines que hem estat fins ara,

activitats obligatòries

de manera voluntària.

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.

- Repassar el vocabulari de la unitat 2 i 3 i fer

aparegui la paraula i el seu dibuix.

- Reforçar els conceptes gramaticals treballat en les unitats 2 i 3 

mitjançant la realització de petites frases, buscar en un text verbs en 

passat o present o repassar els pronoms personals.  

-Jugar a fer de" MiniTeacher" procurant que verbalitzin paraules/frases 

en anglès (what's the weather like today? 

sunny/cloudy/stormy…? What day was today/yesterday/tomorrow? 

Can you...? Do you like...? ) 

 

Llengües - Llegir un llibre i fer una fitxa literària amb el títol, autor, il·lustrador, 
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Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

presentació donades al llarg del curs. 

Procurar treballar tots aquests aspectes de manera variada. 

se a la programació.  

El seguiment d’aquesta feina per part de la família sempre 

factor motivador pels nens i nenes.  

Estimades famílies, 

degut a les circumstàncies que malauradament estem vivint, us fem 

arribar un seguit de propostes i recursos per tal que els vostres fills i 

filles puguin seguir reforçant els continguts i competències treballades 

durant aquest curs i en especial aquest segon trimestre. 

Són activitats de repàs de tot allò que hem après i a la vegada són 

complementàries a totes les feines que hem estat fins ara,

activitats obligatòries, únicament són activitats de suport que podeu fer 

de manera voluntària. 

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.

Repassar el vocabulari de la unitat 2 i 3 i fer-ne un 

aparegui la paraula i el seu dibuix. 

Reforçar els conceptes gramaticals treballat en les unitats 2 i 3 

mitjançant la realització de petites frases, buscar en un text verbs en 

passat o present o repassar els pronoms personals.   

fer de" MiniTeacher" procurant que verbalitzin paraules/frases 

en anglès (what's the weather like today? 

sunny/cloudy/stormy…? What day was today/yesterday/tomorrow? 

Can you...? Do you like...? )  

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

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

 

El seguiment d’aquesta feina per part de la família sempre és un 

degut a les circumstàncies que malauradament estem vivint, us fem 

arribar un seguit de propostes i recursos per tal que els vostres fills i 

filles puguin seguir reforçant els continguts i competències treballades 

on trimestre.  

Són activitats de repàs de tot allò que hem après i a la vegada són 

complementàries a totes les feines que hem estat fins ara, no són 

, únicament són activitats de suport que podeu fer 

Mestres de 2n 

Veure algun episodi de dibuixos animats o programa infantil en anglès 

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

ne un pictionari on hi 

Reforçar els conceptes gramaticals treballat en les unitats 2 i 3 

mitjançant la realització de petites frases, buscar en un text verbs en 

fer de" MiniTeacher" procurant que verbalitzin paraules/frases 

en anglès (what's the weather like today? - is IT 

sunny/cloudy/stormy…? What day was today/yesterday/tomorrow? 

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



 

editorial i un petit resum

- Realitzar un petit diari del seu dia a dia.

- Reforçar l’ortografia treballada a través de dictats (r/rr, majúscules, 

plurals femenins[es], so de la 

- Escriure una carta a un company de classe.

Matemàtiqu

es 

- Repassar els  conceptes treballas (més que/menys que, descomposició 

de nombres mitjançant unitats, desenes i centenes).

- Realitzar sumes i restes portant

- Realitzar problemas amb 

Medi 

- Escollir un ofici i fer una fitxa 

pertany, en que consisteix la se

desenvolupar

cridat l’atenció...)

 

Música 

- Treballar les activita

Visualitzar les següents Danse

treballant: 

https://www.youtube.com/watch?v=smAp2P

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

 

Llocs web 

Generals: 

http://www.edu365.cat/
 
http://www.youtube.com/
 
http://www.cristic.com/1o

https://escuelainnatura.com/coleccione

 

Anglès: 

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

* Si no podeu accedir

que és la següent: 

Usuari: Student@clc.amco.me

Contrasenya: claretbcn

 

Medi: 

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

editorial i un petit resum 

Realitzar un petit diari del seu dia a dia. 

Reforçar l’ortografia treballada a través de dictats (r/rr, majúscules, 

plurals femenins[es], so de la s...). 

Escriure una carta a un company de classe. 

Repassar els  conceptes treballas (més que/menys que, descomposició 

de nombres mitjançant unitats, desenes i centenes). 

Realitzar sumes i restes portant-ne. 

Realitzar problemas amb sumes i restes portant-ne. 

scollir un ofici i fer una fitxa informativa (nom de l’ofici, a quin sector 

pertany, en que consisteix la seva feina, que necessiten per 

desenvolupar-la, on es troba majoritàriament, informació que m’hagi 

l’atenció...). 

Treballar les activitats proposades en el següent enllaç:

Visualitzar les següents Danses del projecte "Dansa Ara" que estem 

 

https://www.youtube.com/watch?v=smAp2P-J9-g 

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

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 contrasenya genèrica 

que és la següent:  

Student@clc.amco.me 

Contrasenya: claretbcn 

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

Reforçar l’ortografia treballada a través de dictats (r/rr, majúscules, 

Repassar els  conceptes treballas (més que/menys que, descomposició 

(nom de l’ofici, a quin sector 

va feina, que necessiten per 

la, on es troba majoritàriament, informació que m’hagi 

s proposades en el següent enllaç: 

s del projecte "Dansa Ara" que estem 

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

hi estarà disponible un usuari i contrasenya genèrica 



 

 

Matemàtiques:

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

Català: 

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017275791&name
=DLFE-1221625.pdf

 

 

Matemàtiques: 

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

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017275791&name
1221625.pdf 

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

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017275791&name


