
 

 
CURS: PRIMER 
SETMANA DEL 18 AL 22 DE MAIG      

  
 
 
Hola famílies! 

 
 
Encetem nova setmana i us fem arribar noves tasques, esperant que           
estigueu tots bé. 
Les activitats retornables, per tant les resaltades de color rosa          
d’aquesta setmana fan referència a: català (recepta de cuina),         
castellano (acudit) i educació física (repte). 
Si alguna família no pot fer alguna de les tasques que us proposem podeu posar-vos en                
contacte amb el tutor i es buscaran alternatives.  
La resta d’activitats continuaran sent voluntàries i si voleu, ens les podeu fer arribar              
igualment amb el format que vulgueu (foto, vídeo…), per correu electrònic. Ens            
agradarà veure-les! 
 
 
ACTIVITATS AVALUABLES I RETORNABLES: 
 
 

Català: Fem de cuiners! 
 
Durant aquesta setmana us demanem que ajudeu els pares a fer el dinar, el sopar o una                 
de les receptes que més us agradi. Feu-nos arribar per escrit la recepta i un dibuix o                 
fotografia de com ha quedat. Procura ser original amb la presentació del plat! 
 
A la recepta hi ha de sortir: 

1) NOM DE LA RECEPTA 
2) INGREDIENTS 
3) PASSOS A SEGUIR 
4) FOTOGRAFIA O DIBUIX 

 
Ens fixarem en: 

- L’escriptura: frases que s’entenguin i separació de paraules. 
- Bona lletra i presentació polida en general. 
- Creativitat i originalitat de la presentació del plat. 

 
 
 
 



 

Castellano:  
 
Piensa un chiste, practícalo contándolo y grábate (máximo 1 minuto). Haremos un vídeo             
con todos los chistes y podréis veros!!  
Nos fijaremos en: 

● El tono de voz 
● La gesticulación 
● Ritmo a la hora de explicar el chiste.  

 
 
 

Educació Física:  
 
Benvinguts al joc “Educació Física Challenge”. 
 
Primer de tot saludar-vos a tots, i comentar-vos que ja torno a ser en Xevi. Desitjo que el 
confinament i aquests dies estranys us vagi el millor possible. 
Per la meva part dir-vos que aquesta setmana ja se m’ha acabat el permís de paternitat, i 
que ja torno a estar actiu a l’escola.  
 
Al llarg d’aquestes setmanes de curs, des de l’àrea d’educació física s’aniran proposant 
una sèrie de reptes, que a mesura que els aneu superant anireu avançant en el joc i mica 
en mica anireu pujant de nivell.  
Quan es superi cada un dels nivells, els vostres fills/es rebran una felicitació digital per 
mantenir-los motivats, i se’ls proposarà el següent repte. 
Cada un dels nivells constarà de 2 reptes diferents. 
 
Quan hagueu realitzat el repte haureu d’enviar un vídeo o fotografía on es vegi com 
ho han fet, un text explicatiu o audio explicant com els hi ha anat el repte. 
 
Haureu d’enviar el reptes al següent correu electrònic: xroura2@xtec.cat 
En el cas que hi hagi algún repte molt difícil de superar, el podeu modificar una mica per 
tal que els vostres fills/es el puguin superar, ja que lo important no són els reptes en sí, 
sinó que es mantinguin actius i que vagin millorant motriument. 
Si en el cas contrari, veieu un repte massa senzill, també el podeu complicar una mica per 
augmentar la motivació dels vostres fills/es. 
 
En aquest challenge cada alumne avançarà al seu propi ritme, i a mesura que vagin 
avançant  rebràn els nous reptes. 
 
Aquí teniu un enllaç amb la presentació del joc. És una presentació feta amb el programa 
google slides, i un cop hi entreu cal clicar “inicia la presentació” i anar passant les 
diapositives. 
 
https://docs.google.com/presentation/d/1YkDAsSJDjqZVPNZKInTmJULe0fvAfhzEzC-UHj
O4CbY/edit?usp=sharing 
 
Espero que gaudiu realitzant-los.  

https://docs.google.com/presentation/d/1YkDAsSJDjqZVPNZKInTmJULe0fvAfhzEzC-UHjO4CbY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YkDAsSJDjqZVPNZKInTmJULe0fvAfhzEzC-UHjO4CbY/edit?usp=sharing


 
PER ENVIAR LES TASQUES DE COLOR ROSA, TAMBÉ ALTRES TASQUES          
RECOMANADES I PER A QUALSEVOL QÜESTIÓ,  FEU SERVIR EL SEGÜENT MAIL: 
LAURA: lvila4@xtec.cat 
 
 
ALTRES TASQUES RECOMANADES: 

 
● Lectura diària: continuar amb el treball de la lectura diària.  

A continuació trobareu el link d’un nou conte: “El petit estel perdut” 
https://youtu.be/OvvR5kgjOa0 
 
En aquest altre link trobareu una nova endevinalla: 
https://youtu.be/3Fjx1cwiUDU 
 
 

● Matemàtiques: Us proposem entrar al web de l’Innovamat i resoldre el repte que             
proposen: “Equivalència amb targetes”. 

 
https://innovamat.com/blog/ca/actrivitat-5-equivalencies-amb-targetes/ 

 
Els pares ens podeu fer una devolució per correu electrònic, comentant-nos com ha anat              
l’activitat. 
 
 

● Medi:  
 
Entreu en el següent link i podrem veure i després fer un experiment molt interessant               
i actual de “Per què cal rentar-se les mans amb sabó?”. 
Proveu-lo de fer!!! 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/per-que-cal-rentar-se-les-mans-amb-sabo/
video/6041230/ 

 
 

● Anglès:  
 
Click on the link below, where I propose you a cooking challenge: 
 
https://drive.google.com/file/d/1YUUUZwt4DFnd0kic-3mGLuROoQEJATnd/view?usp
=drivesdk 
 
Please send your videos at bmarti2@xtec.cat 

 
 
 

Esperem que passeu molt bona setmana!! 
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