
 

 

¡Hola Familias! 

Empezamos una nueva semana con muchas actividades variadas y 

divertidas. Queremos recordaros que también tenéis las propuestas de 

trabajo de E.física, plástica, religión y inglés. También queremos animaros 

a seguir trabajando, ya queda menos, y cualquier cosa que necesitéis 

poneros en contacto con nosotras. 

Saludos y un fuerte abrazo. 

 

Hola Famíles! 

Comença una nova setmana amb moltes activitats diverses i divertides. 

Recordeu que hi han propostes de treball de E. física, plàstica, religió i 

anglés. Animar-vos a continuar treballant així de bé, ja queda menys, i 

quasevol cosa que necessiteu fiqueu-se en contacte amb nosaltres. 

 

Salutacions i una forta abraçada. 

 

 

 

 

 



 

     VALENCIÀ 

Aquesta setmana vos proposem el joc d’ STOP per jugar 
amb la família. 

Pels que no el coneixeu, consisteix en pactar unes 
categories o famílies de paraules ( verdures, roba, ciutats,…) 
que encapçalaran les columnas. Seguidament trieu una 
lletra amb la qual començar i la poseu a la primera 
columna. Així doncs, haureu de buscar una paraula amb 
aquella inicial de cada categoría o familia i dir STOP, en 
acabar de completar totes les columnas. 

Vos deixem una plantilla i ànims! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comprensió  escrita  

En aquest apartat hem de demostrar que sabem els 
“Valors” del que ens parla cada definició. 

A l’inici de la definició vos donem una xicoteta pista. 
Vinga que segur que ho saps tot!  

PASSA PARAULA 

P  SI ENS ENFADEM AMB ALGÚ DESPRÉS ENS HEM DE 
DEMANAR  

T  QUAN FEM MOLTA FEINA I ENS ESFORCEM A FER-LA BÉ 
SOM  

S  QUAN NO T’ESPERES UN REGAL, UNA NOTÍCIA, ET FAN 
UNA  

J  ACTIVITAT QUE  M’AGRADA FER AMB JOGUINES O 
SENSE,  

E  PERQUÈ LES COSES ENS IXQUEN BÉ, ENCARA QUE 
SIGUEN MOLT DIFÍCILS , HO HEM DE FER AMB        

C  DIVIDIR UNA COSA I REPARTIR-LA AMB ALTRES 
PERSONES ÉS  

S  QUAN NO PARLE ESTIC EN 

A  AMB LES ALTRES PERSONES HEM DE SER EDUCATS I 



SOLUCIONS 

 PERDÓ  

TREBALLADOR/TREBALLADORA 

SORPRESA 

JUGAR 

ESFORÇ 

COMPARTIR 

SILENCI 

AMABLES 

Expresió escrita 

Recordeu la piràmide dels aliments?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elabora un menú saludable per a tot un dia, fent servir 
els aliments de la llista; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESMORZAR 
……………………………………………………… 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 

DINAR 
……………………………………………………… 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 
BERENAR 

……………………………………………………… 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
 

SOPAR 
……………………………………………………… 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 

galetes    tomaca 

poma     encisam 

plàtan     cereals 

taronja    llet 

pa     macarrons 

iogur    croquetes 

truita    formatge 

lluç     pollastre 



Expresió  escrita                  CASTELLANO 

Esta semana os presentamos un cómic.  

Como ya sabéis, un cómic es una historia explicada con 
viñetas con imágenes y algunas pueden contener texto 
en los llamados bocadillos. 

Mira bien cada viñeta y escribe los diálogos que te 
sugieran las imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comprensión oral                  CASTELLANO 

¿Te acuerdas de la canción de Damaris que cada dia 
escuchábamos al entrar en clase?  Hoy la vamos a 
escuchar pero en castellano. 
 Escúchala y completa.  
https://www.youtube.com/watch?v=RrzbfbFUjpE&feature=youtu.be 

 
Enero el primer ………………….., en 

febrero frío en los pies. En ……………..……….. 
funde la nieve y en abril llueve que 
llueve. En …………………… florece el campo y 
en junio fin de curso. En julio 
mucho …………………. y en agosto qué calor.  
En septiembre la ………………….…. y en 
octubre hojas secas. 
En noviembre las …………………... y en 
diciembre un buen pesebre. ……………………., 
febrero, marzo, …………….….….., 
mayo, ………….……..…, julio y 
agosto, ……………..………….…, octubre, 
noviembre,……………………………………. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RrzbfbFUjpE&feature=youtu.be


Léxico     CASTELLANO 

Pinta de color amarillo las palabras que indican que 
el objeto es GRANDE  i de azul las que indican que el 
objeto es PEQUEÑO. 
 

REGALO REGALITO REGALAZO 
ZAPATO ZAPATITO ZAPATOTE 

BARQUITA BARCAZA BARCA 
PERRAZO PERRITO PERRO 
  Fijate en las terminaciones de las palabras 

que has pintado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A continuació trobareu un recull d’enigmes per 
pensar. N’hi haurà de més lògics i d’altres que jugaran 
amb el llenguatge i la retòrica.  

A PENSAR!! 

1- El meu oncle, que anava sense paraigües ni barret, 
es va trobar en  mig d’una tempesta- La roba se li 
va quedar xopa però, tot i que portava el cap 
descobert, no es va mullar ni un pèl. 
Com ho explicaries?_______________________. 
 

2- Hi ha un número que es creu molt valent però que 
quan es trau el cinturó perd tota la seva força. 

1  6  4  5   9 

  2  8  3  7 
 

3- Té llom  però no camina. 

Té fulles i no és un arbre. 

Sap moltes coses però no parla. 

Què és?___________________ 

4- Les tortugues són els animals que viuen més anys. 
Quants anys viu, de mitjana, una tortuga? 
_______________________ 
PISTA: Un rinoceront viu, de mitjana, 60 anys i un cavall en viu 
30. Les tortugues viuen aproximadament, tants anys com un 
rinoceront i el cavall junts 



5- Quants músculs fem servir quan arrufem les 
celles._________________________ 
PISTA: per somriure fem servir 17 músculs. Per arrufar les celles 
n’utilitzem 26 més. 
 

6- Quants triangles hi ha en aquesta figura?_______ 

 

 

 

 

 

 
 

7- Quin dia va ser depús -ahir si avuí és dilluns? 

_________________. 
 

8- La primer poma és verda. 
La d’abans de la poma picada per un cuc és groga. 
La d’abans de l’última és groga. 
Hi ha més pomes verdes que grogues. 
De quin color és l’última? 
 

 



Fitxa 1  de matemàtiques 

Unix els punts en ordre del 49 fins al 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fixa’t en el calendari i respon a les preguntes 
Vos adjunte cançó dels mesos de l’any per tal de 
repassar-ho. https://www.youtube.com/watch?v=ukRuUKW9ek0 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ukRuUKW9ek0


 El primer mes és Gener, el segon és___________. 

 L’horari d’estiu de zoo és del sisè mes fins al desè. 
 Des de quin mes fins a quin mes? 

Des de___________________ fins a_____________. 

 En quin mes el 9 és dimecres?_______________. 
 

Fitxa 2  de matemàtiques 

Aquesta setmana anem a construir el nostre rellotge. 

Necessitarem tisores i colors. 

Ànims!! Envia,ns el teu rellotge a ; soarsanz@gmail.com 

                                       solbes_oli@gva.es  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:soarsanz@gmail.com
mailto:solbes_oli@gva.es


Fitxa 3  de matemàtiques 

Posa les agulles segons indique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Les cinc en punt Les tres en punt Les sis i mitja 
punt 

Les quatre i mitja 
punt 

Les tres i mitja 
punt 

Les huit en punt 

Les dotze i mitja 
punt 

Les nou en punt Les onze i mitja 
punt 

RECORDA 



SOLUCIONS ALS ENIGMES: 

1. El meu oncle és calb 
2. El 8 sense cinturó és un 0 
3. Un llibre 
4. 90 anys 
5. 43 músculs. 
6. Hi ha 23 triangles 
7. Dissabte 
8. És verda perquè la majoria de pomes són verdes i 

dues ja són grogues. 

 


