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Música 

Hola bonics i boniques! Espero que esteu tots bé a casa. 

Aquesta setmana us he preparat unes feinetes de 

música que espero que us agradin molt. 

 

1. Comencem amb un nou MUSICOGRAMA que es 

titula “ EL DANUBIO AZUL”. L´heu d´escoltar un parell 

de vegades i després intentar endevinar quina figura 

sortirà abans de que surti. Després podeu fer un dibuix 

i pintar-ho. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_isI2r6fLls 
 

 
2. Ara amb la mateixa música heu de seguir el seu 

ritme. Agafeu un got i una cullera de fusta si pot ser. 

També ho fareu amb les vostres mans picant a la 

taula. Aquí us deixo el vídeo perquè ho podeu seguir. 

Molta atenció! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hClKjcIbQK4 

 

 
3. Una mica de percussió corporal, vinga!.... Preparats 

i preparades?? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4oAmDurPjro 

https://www.youtube.com/watch?v=_isI2r6fLls
https://www.youtube.com/watch?v=hClKjcIbQK4
https://www.youtube.com/watch?v=4oAmDurPjro
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4. Per acabar, una cançó de la Dàmaris que tracta d´un 

tema musical molt important: EL SILENCI. 

Es tracta d´anar traient paraules i fer silenci quan la 

cançó ho demana. M´agradaria que l’aprenguéssiu per 

cantar-la a l´escola quan tornem. 
                    

https://www.youtube.com/watch?v=3W7TXNHTSw8 

 

 

 

SUPERBÉ!!!! 

 
 

 

MOLTS PETONSSSSSSS!!!!!!  

 
 

 

                                                             
Silviademúsica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3W7TXNHTSw8
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Matemàtiques 

 

1. Pinta el camí perquè l’Aina arribi a les 

cartolines: 

 
 

2. En Dani va a la platja i troba 10 petxines 

amagades a la sorra. El seu pare en troba 9 més 

i la seva mare 2 més. Quantes petxines troben 

entre tota la família? Dibuixa-ho i contesta. 

 

 

 

 

 

 

     +  +  =  

 

En Dani troba ______petxines.                    

La mare troba _____petxines.   

El pare troba ______petxines.   

TOTA LA FAMILIA troba en TOTAL__________ petxines.       
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3. Escriu els nombres que hi ha entre el 20 i el 

25. 

 

 

4. Resol: 

 

 

 

 

 

 

5. Quant sumen els daus? 
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Català 

1. La Paula ha anat a comprar plantes a un 

viver i llegeix la informació que hi ha en cada 

una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quines plantes donen fruit? ____________________________ 

______________________________________. 

Els fruits del castanyer es cullen a la ___________________. 

El gessamí floreix a la _____________________. 

Per a què es fa servir la camamilla? és ________________. 

El julivert s’utilitza per _________________. 
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2. Observa el dibuix i busca en la sopa de 

lletres sis paraules que tinguin la lletra B o V. 

Després, escriu-les. 

C A B E L L O 

M D O N V T N 

S P C F E N Ú 

 Q Z A M S A V 

E V E N T E O 

G L A T I H L 

S A B A T A C 

 

 

 

3. Relaciona cada aliment amb l’adjectiu 

corresponent: 

ARRÒS                                                       CALENTA 

SOPA                                                RODONA 

ESPAGUETIS                                             VERDA 

SÍNDRIA                                                   CALDÓS 

AMANIDA                                                  LLARGS 

OUS                                                 VERMELL 

PEBROT       FARCITS 

 

4. Encercla la paraula intrusa: 

 

Cotxe - moto - tren - ordinador - avió   
 

Maduixa - pera - gelat - cirera - meló  
 

Pantaló - cadira - jersei – samarreta - jaqueta 
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Medi 

 

1. De quins materials està fel aquest paraigua? 

Pinta’ls. 

 

2. Uneix cada objecte amb el material que 

s’utilitza per fabricar-lo. 

Bolígraf ▪    ▪Fusta▪   ▪Cinturó 

Botes▪       ▪Pell▪   ▪Got 

Paper▪     ▪Vidre▪   ▪Llapis 

Ulleres▪    ▪Plàstic▪   ▪Pilota  

 

3. Selecciona el contenidor correcte pel objectes: 

 PAPER I CARTRÓ VIDRE ORGÀNIC ENVASOS 
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4. Subratlla les oracions correctes i corregeix la 

incorrecta. 

 

▪ La fusta s’obté dels arbres. 

▪ El metal és dur i brillant. 

▪ La llana s’obté de les plantes. 

▪ El vidre es trenca fàcilment. 

______________________________________ 

 

5. Com reciclaries aquests objectes? Relaciona els 

tres primers amb els tres de sota: 
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Castellano 

1. ¡Hola niñas y niños¡ Esta es Ana. Como veis necesita 

vestirse y vosotros la vais a ayudar. En una página a 

parte tenéis todo lo necesario…sólo tenéis que seguir las 

instrucciones y pintar, recortar y pegar. ¡Vamos! 
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Hoy Ana va a una fiesta de cumpleaños muy 

importante. Lleva un vestido largo de fiesta de color 

lila, un sombrero rosa con un lazo lila y un ramo de 

flores de varios colores. 

A su lado está el regalo envuelto en un papel azul 

oscuro con círculos de color azul claro y un lazo verde. 

Ahora Ana ya está preparada para la fiesta. 

RECORTABLES PARA EL EJERCICIO 1. 
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2. Completa con la palabra correcta: (CHOCOLATE, 

TÍA, LLAVES, ZAPATO, CAMARERO, XILÓFONO). 

 

▪ Me he puesto el _____________al revés y no puedo 

caminar bien. 

▪ Hoy ha venido mi _____________con mi prima 

a jugar a casa. 

▪ A mi padre se le han perdido las ____________ y 

no puede entrar a casa. 

▪ Me gusta tocar el _______________en clase de 

música. 

▪ El ________________ me ha traído un helado de 

__________________. 

 

3. Escribe tres palabras de cada: 

Empiezan 

por N 

Tienen la N  

en medio 

Terminan  

con N 
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4. Busca en la SOPA DE LETRAS los meses del 

año y pinta cada uno de un color distinto. 
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Valors 

Activitat poma 

Agafa un tros de poma i seu  en un lloc còmode, pot 

ser a terra. Primer has d’observar el color de la poma, 

la forma, la textura... Després et demano  que l’oloris.  

Finalment te la poses a la boca. Però no pots mossegar-

la encara,   l’has de deixar que es desfaci a la teva boca. 

Pots tancar els ulls mentre ho tens a la boca. Això pot 

durar dos minuts més o menys. 

 

Ara contesta aquestes preguntes: 

1. T’ha agradat aquesta activitat? ______________ 

2. Quin gust tenia? dolç, salat, àcid, picant? ___________ 

3. A on has notat el gust? A la punta de la llengua, 

darrera, al paladar? __________________________________ 

4. Et sembla que l’has trobat bona? Millor que altres 

vegades? _______________________________________________ 

5. Podries fer aquesta activitat amb una altra cosa de 

menjar? Una patata fregida? Un trosset de 

pastanaga? Un grill de llimona? ____________________ 
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Activitat massatge 

Demana a algú de la teva família que vulgui practicar 

els massatges amb tu. Al qui li toqui rebre el massatge, 

es posarà de bocaterrosa. Pots posar-te una mica d’oli 

essencial al palmell de la mà o crema. De forma molt 

suau anem colpejant l’esquena fent servir primer les 

puntetes dels dits. Resseguir la columna vertebral amb 

els dos polzes des de la cintura fins el clatell. Amb els 

punys pots colpejar suaument l’esquena de dalt a baix.  

Acabar teclejant amb els dits  com si fos un formigueig. 

Els moviments han de lents i rítmic,  si vols pots posar 

música suau de fons. El massatge pot durar de cinc a 

set minuts.  

Ara contesta aquestes preguntes: 

1. T’ha agradat aquesta activitat? ______________________ 

2. Què és el que t’ha agradat més? _______________________ 

3. Com us heu sentit després del massatge? Tranquil? 

Relaxat? Nerviós? ______________________________________ 

4. Hi ha alguna cosa que no us hagi agradat? L’heu 

pogut solucionar? _____________________________________  
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Educació Física 

Aquesta setmana la plàstica està vinculada amb Educació 

Física. Ho podeu trobar a la següent adreça:  

https://sites.google.com/xtec.cat/psicomotricitatieducaciofisica/benvinguda 

 

English 

Hello! How are you?This week we’re going to work on 

WILD ANIMALS. Treballarem els animals salvatges! 

 

1. Mira els següents vídeos per intentar aprendre el 

vocabulari:  

a) https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak 

b) https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE 

 

2. Juga amb les targetes “flashcards” per continuar 

aprenent els seus noms: 

a) https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsDictionary.htm 

 

3. Juga al joc d’endevinar el nom de l’animal que et 

mostra: 
a) https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsPictureTest.htm 

 

4. Ara que ja en saps molt, fes una petita prova del 

vocabulari. Quantes n’has encertat? Estic segura que 

molts! 

a) https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsQuiz.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE
https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsDictionary.htm
https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsPictureTest.htm
https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsQuiz.htm
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4. Per acabar, intenta fer la següent fitxa. Relaciona 

els animals amb els seus noms: 

 

CONGRATULATIONS! Ja ets un expert dels animals 

salvatges!  

Una abraçada per totes i tots!  

Marta. mibalboav@montessori.cat 

mailto:mibalboav@montessori.cat


 

Contacte mestres 1r Primària: 

 

Tutora de 1r A: Cristina Navarro Calpe 

cnavarroc@montessori.cat 

 

Tutora de 1r B: Meritxell López Redondo 

mlopezr@montessori.cat 

 

Anglès: Marta Balboa Vilalta 

mibalboav@montessori.cat 

 

Educació Física: Crisol Fàbrega i Mallada 

cfabregam@montessori.cat 

 

Música: Silvia García Salvador 

sgarcias@montessori.cat 
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