
 
1er   de   primària  

natalia.cusco@santjeroni.org  
 

Setmana   del   27   al   5   de   maig   
 
CATALÀ  

● LECTURA :   Lectura   diària   30'   dels   contes   que   us   agradin.   

● ESCOLTA :  escolteu  el  conte  “Les  tres  bessones  i  la  llegenda  del  drac  vermell”              

https://www.youtube.com/watch?v=3yHVCl0nUHQ  

● ORTOGRAFIA :  Llibre  Món  Ortogràfic:  pàgines 61  (dictat  1), 63 , 64  (  no  fer  cas  de                

l’enunciat  i  escriure  algunes  de  les  paraules  treballades  en  pàgines  anteriors  de  cada              

grup).  

● ESCRIPTURA :  imprimir  la  fitxa  del gat  que  està  al  blog.  Veureu  que  hi  ha  una  primera                 

part  que  consta  d’una  lectura  i  una  comprensió  i  l’altra  part  que  és  la  descripció  d’un                 

animal.  

● CAL·LIGRAFIA :  si  voleu  veure  com  s’escriuen  les  lletres  lligades  podeu  veure            

aquest   vídeo:    https://www.youtube.com/watch?v=gObMAmLFQ0w  

● https://www.pinterest.es/pin/506092076867316508/?nic_v1=1aXfpRCW5hpgHB%2FO 

b9psLC%2BOW6T7A5PvwqqCCUwn6vvEMyRsID5u4LtDjEyj7%2F9v8x  

La  cal·ligrafia  és  opcional,  però  us  en  recomano  ja  que  és  important  no  perdre               

“l’entrenament”   del   traç.   En   aquest   enllaç   us   podeu   imprimir   les   fitxes   que   vulgueu.  

CASTELLÀ      gloria.esteve@santjeroni.org  

¡Hola   fantasmas   de   primero!¡   Espero   que   estéis   todos   muy   bien!  
Ya  que  en  Lengua  catalana  habéis  visto  el  cuento  de  Les  tres  bessones  i  la  llegenda  del  drac                   
vermell,    esta   semana   os   propongo   una   tarea   relacionada   con   la   historia   de   las   Tres   mellizas.  
 
https://drive.google.com/open?id=1PP7Vi2ZxwjAaq39ce16gqGAyFKK-gboI  

mailto:natalia.cusco@santjeroni.org
https://www.youtube.com/watch?v=3yHVCl0nUHQ
https://www.youtube.com/watch?v=gObMAmLFQ0w
https://www.pinterest.es/pin/506092076867316508/?nic_v1=1aXfpRCW5hpgHB%2FOb9psLC%2BOW6T7A5PvwqqCCUwn6vvEMyRsID5u4LtDjEyj7%2F9v8x
https://www.pinterest.es/pin/506092076867316508/?nic_v1=1aXfpRCW5hpgHB%2FOb9psLC%2BOW6T7A5PvwqqCCUwn6vvEMyRsID5u4LtDjEyj7%2F9v8x
https://drive.google.com/open?id=1PP7Vi2ZxwjAaq39ce16gqGAyFKK-gboI


 

ANGLÈS    sandra.querol@santjeroni.org  

Hello   children!   Let’s   do   some   activities   about    ANIMALS  
 

1. Listen   and   dance    the   song.   (   escolta   i   balla)  
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk  

2. Read   and   match   (llegir   i   fer   linies)  
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1&s=animals&t=q32ioltnbx&l=jm&i=usu&r= 
bc   

3. Watch   the   video   and   match   (mira   el   video   i   col·loca   les   paraules)  
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1&s=animals2&t=q32ioltnbx&l=tp&i=uufc&r 
=hf   

 
EXTRA   (no   és   obligatori)  

1. What   is   it?   (video   d’endevinar   animals)  
https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4   

*Les   activitats   m’arriben   a   mi   directament,   no   cal   enviar   res   al   correu.  

MATEMÀTIQUES  

Imprimiu  les  pàgines  que  trobareu  al  blog.  Es  tracta  de  les  pàgines 64 , 65 , 66  i 67  del                   
quadernet  1.3  de  mates.  Veureu  que  seguim  practicant  les  sumes  portant  i  comptarem  euros  i                
cèntims.  Si  heu  jugat  a  botiguetes  ja  estareu  entrenats.  Podeu  fer  servir  monedes  de  joguina                
si  en  teniu.  Si  feu  servir  diner  de  veritat,  recordeu  de  desinfectar-lo  primer,  ja  que  és  un                  
objecte   molt   contaminat.  
 

MEDI   NATURAL   I   SOCIAL  

Treballarem   el   tema   dels    ANIMALS .   Us   he   preparat   un   power   point   molt   curtet   i   dues   fitxes  
per   contestar   (primer   mireu   el   power   point,   està   al   blog).   Després   imprimiu   les   fitxes   que  
també   estan   al   blog.   

MÚSICA  

Aquí   teniu   les   activitats   de   música:  
 
https://view.genial.ly/5ea05d9f075c7c0dc0def28a  
 
meritxell.cuyas@santjeroni.org  
 

PLÀSTICA  

T’atreveixes   a   dibuixar   un   drac?   Al   bloc   tens   una   pauta   per   si   vols   intentar-ho.  
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També   us   animo   a   fer   animalets   amb   tubs   de   paper   del   vàter.   Podeu   mirar   aquí:   
 

https://totnens.cat/30-animals-fets-amb-el-rotllo-de-paper-de-vater/  
 

Potser,   entre   tots,   podem   muntar   un   petit   zoo.  
 

EDUCACIÓ   FÍSICA  

A   veure   si   us   animeu   i   apreneu   aquests   senzills   passos:   
 
https://www.youtube.com/watch?v=KqSzgzsDeaU  
 

CONNEXIÓ   MEET  

 
Ens   connectem   els   dimarts   a   partir   de   les   16:00.  
 
1r   grup   a   les   16:00:   Mohamed,   Kevin   B.,   Pau,   Llàtzer,   Leire,   Albert,   Lutz   i   Carla.  
 
2n   grup   a   les   16:30:   Rayan,   Elsa,   Pere,   Roc,   Joel,   Abril,   Nil   i   Daniel.  
 
3r   grup   a   les   17:00:   Nerea,   Irina,   Ivet,   Diego,   Montserrat,   Kevin   R.,   Tià   i   Isaac.  
 
L’enllaç   per   entrar   és   el   mateix   de   la   setmana   passada.   Sempre   serà   el   mateix.  
Només   heu   de   clicar:    https://meet.google.com/jjn-nejv-bvc  
 
Us   demano   que   entreu   i   sortiu   a   l’hora   destinada   a   cad   grup,   sinó,   pot   ser   una  
mica   caòtic   i   el   rebombori   ens   farà   perdre   temps   per   atendre’ns.   
 
Per  facilitar  que  ens veiem  tots  els  participants  en  una  mateixa  pantalla  i  en               
forma  de  quadrícula,  us  deixem  el  següent  enllaç.  S’ha  de  clicar  i  instal·lar-ho  en               
el   dispositiu   amb   el   que   fareu   la   connexió   del   meet.   
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpik 
gkfidhcihhiflbjgfic  
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