
 

 

 

  

PROPOSTA D’ACTIVITATS DEL 16 AL 27 DE MARÇ 
1r DE PRIMÀRIA 

 
LLENGUA CATALANA 

● Elaborar un diari/quadern d’escriptura a la llibreta de català. Es tracta de fer 

petits escrits i complementar-los amb dibuixos, imatges i/o retallables.  

● Practicar la frase il·lustrada a la llibreta vermella. 

● Entrenament Glifing. 

● Llegir algun llibre/còmic/revista. 

 

LLENGUA CASTELLANA 
● Elaborar un diari/quadern d’escriptura a la llibreta de castellà. Es tracta de fer 

petits escrits i complementar-los amb dibuixos, imatges i/o retallables. 

● Completar les comprensions lectores de les unitats  8 i 9 del llibre de castellà.  

● Llegir algun llibre/còmic/revista.  

 

LLENGUA ANGLESA 
● NAVIO: Fer totes les plataformes de la Unit 4. 

● Veure algunes sèries de dibuixos animats en anglès. Us adjunto algunes 

recomanacions: 

Canal de youtube de “Peppa Pig”: 
https://www.youtube.com/channel/UCdRyB_BAJDfo0clpilGkFzQ/playlists 

Canal de youtube de Magic English: 

https://www.youtube.com/channel/UCzqxe0eESEcS_1PCZzuNOYg 

Canal de youtube “Dinosaur Train”: 
https://www.youtube.com/channel/UC80ctIuRNW_76ZT-OsqfrZA/playlists 

Canal de youtube “Curious George” : 
https://www.youtube.com/channel/UCu7IDy0y-ZA0qaG51wrQY6w 

 

MATEMÀTIQUES 
● Completar les fotocòpies de càlcul i resolució de problemes així com la de repàs 

de la unitat que es van lliurar dijous.  

Les persones que no tinguin les fotocòpies poden imprimir el document adjunt. 
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CONEIXEMENT DEL MEDI 
● Realitzar la fitxa proporcionada, on hauran de completar la informació de la 

seva adreça.  

 

MÚSICA 

● Canteu, escolteu música, balleu, interpreteu obres de teatre, canvieu la lletra 

d’alguna cançó… 

● Feu audicions de música per endevinar quins instruments sonen. 

 

PLÀSTICA 
● Hola nens/es trobareu un document adjunt de Plàstica per a poder seguir les 

classes des de casa. Ja sabeu que confio plenament en la vostra feina. Us 

estimo. 

● Deixeu volar la vostra imaginació fent servir pintures, plastilina, materials 

reciclats… Practiqueu les diferents tècniques treballades a classe així com altres 
que us agradin. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
● Un bon moment per començar a treballar el control del nostre cos a casa. A 

internet podeu trobar diferents imatges de ioga així com vídeos.  

https://www.youtube.com/channel/UC8m4ehVIJWKwJgK5ZfUxgkg 

● Els jocs de palmes us ajudaran a treballar la coordinació i el ritme. 

● La motricitat fina la podeu practicar amb activitats de la vida quotidiana 

(cuinar, estendre roba, etc.) i amb activitats creatives com fer braçalets, entre 

d’altres.  
● L’agilitat la podeu exercitar muntant algun circuit a la terrassa, al passadís o a 

qualsevol espai de la casa. A internet podeu trobar moltes idees divertides. 

● En aquest enllaç trobareu JOCS ONLINE sobre l’Educació Física. Us recomanem 
l’apartat DIVERLAND per CI, tot i què podeu jugar a jocs d’altres nivells: 
http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/alumnos.html 

● Si busqueu a Youtube “Berni el oso esports” trobareu un munt de vídeos del 

nostre divertit i esportiu amic. 

 

EDUCACIÓ EN VALORS 

● La situació excepcional que estem vivint en aquest moment ens crea un marc 

per treballar més que mai la consciència social, la responsabilitat personal i 

col·lectiva i el respecte entre molts altres valors. Aprofiteu per reflexionar 

amb els vostres fills i filles sobre tot el que està passant amb calma, ajudant-los 

a gestionar la por que segurament senten. Podeu fer servir la llibreta de català 

i/o la de castellà per fer petits escrits sobre els seus sentiments i emocions.  
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ALTRES PROPOSTES 
● Practicar a fer el nus de les sabates.  

● Jugar a jocs de taula.  

● Veure una pel·lícula i comentar-la amb la resta de membres de casa.  

● Donar alguna tasca de casa als infants. Podeu fer un comecocos amb diferents 

tasques, segur que resulta més divertit :) 

● Fomentar l'autonomia en aquells aspectes que necessitin.  

● Buscar a la xarxa algunes aplicacions educatives.  

● Veure documentals. 

● Fer un pastís o galetes. Cuinar en família! 

● Fer trencaclosques.  

● Fer un picnic a la terrassa, al balcó o on us vingui de gust! 

● Preparar una cabana sota la taula amb estovalles, mantes, coixins… es pot crear 
un espai on jugar, llegir, descansar, desconnectar…  

● Pintacares.  

● Contacontes. Podeu muntar un petit escenari i convertir-vos en grans 

contacontes i/o actrius i actors de teatre.  

● Mirar les estrelles i la Lluna abans d’anar a dormir. 

 

Descanseu i aprofiteu per connectar amb els vostres fills i filles, per conversar, per 

escoltar-vos i mirar-vos i per fer aquelles coses que el ritme frenètic que portem 

sempre no ens deixa temps per fer.  

Ens veiem aviat, 

Mestres de 1r 

 

 

 

 

 


