Benvolgudes famílies de 1r de primària;
Us informem que avui comença el 3r trimestre.
A partir d’ara les tasques passen a ser formadores i avaluables.
Caldrà les retorneu el divendres dia 17 d’abril al professor/a de
l’àrea corresponent al @providencia.cat
TASQUES A REALITZAR
● Continueu fent sessions de Glifing.

LLENGUA CATALANA
https://drive.google.com/file/d/1fSq1sWwkO_YkCHccb9K5SNGUfVwmDYn/view?usp=sharing

LENGUA CASTELLANA
https://drive.google.com/file/d/13biPtAP53cKw2IhmPR9LSpLQVe51L_8N/view?usp=
sharing

MATEMÀTIQUES
https://drive.google.com/file/d/1_JMBEaP6_R5ybvMUtTpirZhLOWsKpQK/view?usp=sharing

MEDI SOCIAL
https://drive.google.com/file/d/1-eJVwQCwTiDq7JghqPflJqo3ITdXrP0/view?usp=sharing
Un cop heu escrit el guió també us podeu gravar explicant el que heu escrit. ( però
sense llegir!! ) i m’ho envieu per correu.

TALLER DE ROBÒTICA
Inventeu un robot que vagi a fer la compra setmanal i la porti a casa. Podeu
dibuixar-lo i pintar-lo.

TALLER LECTOR
https://drive.google.com/file/d/1d9bRish6ipKUOyAWJ-gmAUjK0r7ND5u/view?usp=sharing

ESCACS
Us poso 2 reptes amb cavalls, espero que us sigui fàcil. Practiqueu molt amb la
família.
https://drive.google.com/open?id=1d_-euqZVrxVxtZD0RWTEmRbdOSY1QCaI
https://drive.google.com/open?id=1sBxQE-oGdVIEp8mzKMLRqD6dmVsQY0I4

ANGLÈS
Do you want to listen and see a story? See this video:
https://www.youtube.com/watch?v=l5w2mPdaNVc&feature=youtu.be

Després haureu de fer aquestes activitats:
Activitat 4:
https://drive.google.com/drive/folders/1c3DRxBfImyx4H-RBxbNLA0cUsWAZ_1R?usp=sharing
També us deixo un enllaç amb una activitat interactiva de EASTER!
https://www.liveworksheets.com/lx89798up
Finalment he creat una carpeta amb material extra d’anglès, on teniu reptes, jocs,
fitxes dibuixar i pintar …. Doneu un cop d’ull!!! (no cal entregar-la)
https://drive.google.com/drive/folders/1DWvI3fHmrk0unWC5rM_j6pDRbeZKQHDK?
usp=sharing

Esperem que aquestes tasques us ajudin a passar millor l’estona.

CUIDEU-VOS MOLT I FEU BONDAT !!

Benvolgudes famílies de 2n de primària;
Us informem que avui comença el 3r trimestre.
A partir d’ara les tasques passen a ser formadores i avaluables.
Caldrà les retorneu el divendres dia 17 d’abril al professor/a de
l’àrea corresponent al @providencia.cat

TASQUES A REALITZAR
LLENGUA CATALANA
Realitzar fitxa ampliació
https://drive.google.com/file/d/13WxfPxKmRR2XPEEbVBD7pjn3RLJyreKO/view?usp
=sharing
Realitzar lectura complementària 2
https://drive.google.com/file/d/1OwjNVifrJuQ9RuosoHFHr2Vhw3b2IYp/view?usp=sharing

LENGUA CASTELLANA
Realitzar lectura
https://drive.google.com/file/d/1fnJV_p72dYW05TlCef4aXiHJ_zOnLEZh/view?usp=s
haring

MATEMÀTIQUES
Realitzar full de problemes:
https://drive.google.com/file/d/1eQz6Lr6XZwknJCInFwlf5eA2g2VFO61/view?usp=sharing
Si us animeu podeu crear els daus que fem servir al càlcul mental i així podeu
practicar a casa:
Cub blau:
https://drive.google.com/file/d/1cPmM7uo2y7H1tHcLfD6YNPeJdfdjzpsp/view?usp=s
haring
Cub vermell:
https://drive.google.com/file/d/1Ja9e2JtAsF5twcJ_wVId8nBooCv0T3k8/view?usp=sh
aring
Cub groc:
https://drive.google.com/file/d/1HFAERNbJ_HiD8J34hWWL6svd_ltZv4n/view?usp=sharing

Cub verd:
https://drive.google.com/file/d/1iJcUpUXfdN0G23xA_2sEzGeNQ02hT6eO/view?usp
=sharing

En aquest enllaç trobareu activitats per realitzar virtualment:
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/index.html
Per consolidar aprenentatges podeu realitzar activitats a la següent plataforma:
Accedir al següent web: https://platformnext.weeras.com/#/
Introduir l’usuari: 2@divinaprovidenciamataro.cat
Introduir la contrasenya: divinaprovidenciamataro2020
Clicar a Matemàtiques 2 – DUNA

MEDI NATURAL I SOCIAL
A la trobada virtual m’ha agradat molt veure les vostres llenties i mongetes.
Continueu cuidant-les i fent un diari de tot el que aneu observant.
Veure el vídeo del cicle de l’aigua i fer un dibuix del que heu après:
https://www.youtube.com/watch?v=ObokAn3yVzU&feature=youtu.be
Realitzar la següent fitxa:
https://drive.google.com/file/d/1Jx94mwGtE2Ho2BbyCwgXPGNVeJJSgtg/view?usp=sharing

ANGLÈS
Do you want to listen and see a story? See this video:
Després haureu de fer aquestes activitats:
https://www.youtube.com/watch?v=ET8_OSlmW68&feature=youtu.be

Activitat 4:
https://drive.google.com/drive/folders/1x4j4s7YVS6Z2zHAQLsXw5h9TbdNtJZFB?usp=shari
ng

També us deixo un enllaç amb una activitat interactiva de EASTER!
https://www.liveworksheets.com/lx89798up
Finalment he creat una carpeta amb material extra d’anglès, on teniu reptes, jocs,
fitxes dibuixar i pintar …. Doneu un cop d’ull!!! (NO CAL ENTREGAR-HO)
https://drive.google.com/drive/folders/1DWvI3fHmrk0unWC5rM_j6pDRbeZKQH
DK?usp=sharing

ESCACS
Us poso 3 reptes amb cavalls, espero que us sigui fàcil. Practiqueu molt amb la
família.
https://drive.google.com/open?id=1d_-euqZVrxVxtZD0RWTEmRbdOSY1QCaI
https://drive.google.com/open?id=1sBxQE-oGdVIEp8mzKMLRqD6dmVsQY0I4
https://drive.google.com/open?id=181imKAZkUXaEPYUMko-1MUVkFKLAjkAW

TALLER LECTOR I BON ESCRIPTOR
Realitzar les activitats 2 de l’apartat llegim: Els ous, quina varietat!
Accedir al següent web: https://platformnext.weeras.com/#/
Introduir l’usuari: 2@divinaprovidenciamataro.cat
Introduir la contrasenya: divinaprovidenciamataro2020
Clicar a Llengua 2 – DUNA
Per començar a treballar l’escriptura en bolígraf podeu realitzar aquestes quatre
fitxes de cal·ligrafia.
https://drive.google.com/file/d/1TzjaQAkW8LNc_G1NUHDGD2kCIM8jtkt/view?usp=sharing

TALLER ARTS ESCÈNIQUES
Per si us animeu a fer manualitats us deixo una proposta per fer des de casa amb
rotllo de paper de vàter (podeu fer tots els animals que més us agradin):
https://images.app.goo.gl/vtLMeBAh8DszJWEHA

Esperem que aquestes tasques us ajudin a passar millor l’estona.

CUIDEU-VOS MOLT I FEU BONDAT !!

