
 

 

Escola Santiago Ramón y Cajal 
 

DEURES SETMANA DEL 27 AL 3 D’ ABRIL 

CURS 1r CICLE INICIAL 

MATÈRIA TASCA OBSERVACIONS 

CATALÀ Entrevista a un familiar.  Cal escriure i contestar 3 preguntes.  

CASTELLÀ Escribe qué comes cada dia.  Escribe que comes y cenas cada día. 

MATEMÀTIQUES Fer sumes i restes amb daus. 
Numeració del 0 al 99 (endavant i endarrere).  

Si no teniu daus et pots comptar 
macarrons,cigrons, etc .  

ANGLÈS Veure dibuixos de la Peppa Pig en anglès. https://youtu.be/QKT6hdXj3F4 

ED. FÍSICA Fer exercici físic. https://youtu.be/G923_rJIPHg 

MEDI Dibuixa i explica 1 o 2 aparells que facis servir a casa.  Escriu perquè serveix.   

PLÀSTICA Dibuix sobre la Primavera. Pots fer-lo amb el material que vulguis.  

MÚSICA La Fàbrica de Colors. Repassa les cançons.  

CURS  2n  

CATALÀ Escriure i fer una entrevista a un familiar.  Cal escriure i contestar 5 preguntes. 

CASTELLÀ Escribe el menú de la semana.  Escribe qué comes y cenas cada día. 

MATEMÀTIQUES Fer sumes i restes de dues xifres amb daus o inventades. 
Numeració del 0 al 999 (comptar endavant i endarrere,...)  

Pots comptar amb macarrons, cigrons, etc.  
Comptar de 2 en 2, de 3 en 3... 

ANGLÈS Watch Peppa Pig cartoon in English. https://youtu.be/QKT6hdXj3F4 

ED. FÍSICA Fer exercici físic. https://youtu.be/G923_rJIPHg 

MEDI Dibuixa el cos humà i assenyala les principals parts: cap, tronc, 
extremitats superiors i extremitats inferiors. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Li-VLd4PS0 

PLÀSTICA Dibuix sobre la Primavera. Pots fer-lo amb el material que vulguis.  

MÚSICA La Clicka del Rusc. https://www.youtube.com/watch?v=TtitbfKqDxY&li
st=PLlxpJWpI3PWkUpkC47tXQm8kmKzBwB2zX 

WEBS, ACTIVITATS ONLINE PER 1r I 2n 

 
- Veure l'InfoK (dilluns a dijous) i una Mà de contes.  
- Llegir una mica cada dia, en català i en castellà.  
- Ajudar en les tasques de casa: parar la taula, endreçar l’habitació, fer el llit, … 
- Repte de la setmana: Aprendre a cordar-se les sabates!!! 

 

Per a qualsevol dubte, recordeu els correus dels tutors/es que es troben a aquest mateix document enviat via Telegram 
 

https://youtu.be/QKT6hdXj3F4
https://youtu.be/G923_rJIPHg
https://youtu.be/QKT6hdXj3F4
https://youtu.be/G923_rJIPHg
https://www.youtube.com/watch?v=4Li-VLd4PS0
https://www.youtube.com/watch?v=TtitbfKqDxY&list=PLlxpJWpI3PWkUpkC47tXQm8kmKzBwB2zX
https://www.youtube.com/watch?v=TtitbfKqDxY&list=PLlxpJWpI3PWkUpkC47tXQm8kmKzBwB2zX


 

CICLE MITJÀ 

CURS 3r  

MATÈRIA TASCA OBSERVACIONS 

CATALÀ Acaba el quadernet lectojocs.  

CASTELLÀ Escribe una carta al  Coronavirus. Usa la imaginación y escribe qué le querrías decir. 

MATEMÀTIQUES Fes 4 entrenaments per practicar del quadernet de mates  

ANGLÈS Mira la pel·lícula de dibuixos de Lilo i Stitch https://m.youtube.com/watch?v=0J0t9BadYJE 

ED. FÍSICA Cada dia balla amb la família  dues cançons Mou-te sense por i somriu molt! 

MEDI Primer llegeix la informació de la pàgina web i després fes un 
dibuix de l'aparell respiratori. Escriu el nom de les parts.  

http://www.eduwiki.cat/index.php/Aparell_respirat
ori 

PLÀSTICA Dibuixa un cartell d’ agraïment a les persones que surten a 
treballar cada dia o d’esperança de què tot anirà bé. 

Ens pots enviar una fotografia teva amb el cartell 
a: cmitja escolasrc.cat 

MÚSICA Ets capaç de fer la coreografia de la cançó de l' enllaç? https://m.youtube.com/watch?v=ft6Kg7S-
LBE&feature=youtu.be 
https://m.youtube.com/watch?v=qSTvag7qisk&fea
ture=youtu.be 

CURS 4t  

MATÈRIA TASCA OBSERVACIONS 

CATALÀ Acaba el quadernet lectojocs  

CASTELLÀ Escribe una carta al Coronavirus. Usa la imaginación y escribe que le querrías 
decir. 

MATEMÀTIQUES Fes 4 entrenaments per practicar del quadernet de mates  

ANGLÈS Mira la pel·lícula de dibuixos de Lilo i Stitch https://m.youtube.com/watch?v=0J0t9BadYJE 

ED. FÍSICA Cada dia balla amb la família  dues cançons Mou-te sense por i somriu molt 

MEDI Segueix la investigació d'una màquina que ha canviat el món 
que us vam donar a classe . 

 

PLÀSTICA Dibuixa un cartell d'agraïment  a les persones que surten a 
treballar cada dia o d’esperança de què tot anirà bé. 

Fes-te una fotografia amb el teu cartell. 

MÚSICA Ets capaç de fer la coreografia d' aquest enllaç? https://m.youtube.com/watch?v=ft6Kg7S-
LBE&feature=youtu.be 
https://m.youtube.com/watch?v=qSTvag7qisk&fea
ture=youtu.be 
 
 

WEBS, ACTIVITATS ONLINE PER 3r I 4t 
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- Mira l'InfoK (dilluns a dijous). 
- Llegeix  cada dia, en català i en castellà.  
- Repassa totes les taules de multiplicar. 
- Ajuda en les tasques de casa: parar la taula, endreçar l’habitació, fer el llit, … 
- Els alumnes de 4t podeu seguir escrivint el vostre diari personal. 
- Els alumnes de 4t podeu obrir el Classroom i allà teniu material compartit per poder seguir treballant. 
- Repte de la setmana: Envia la teva fotografia  amb el cartell que has dissenyat a : cmitja@escolasrc.cat. 

 
Per a qualsevol dubte, recordeu els correus dels tutors/es que es troben a aquest mateix document enviat via Telegram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cmitja@escolasrc.cat


 

CICLE SUPERIOR 

CURS 5è Les tasques o preguntes estan escrites en un quadre blau en cada document. 

MATÈRIA TASCA OBSERVACIONS 

CATALÀ Expressió escrita: Berta, la saltimbanqui. 

Lectura i comprensió lectora: L’Angèlica i les festes. 

-Els documents els trobareu al Classroom de classe. 

-En el cas que no es tingui ordinador/internet: 

escriu un història inventada i escriu dos possibles 

finals 

CASTELLÀ 1. Expresión escrita: explica tu confinamiento en una 

redacción con las mismas pautas que se han marcado 

en clase:  

a. 3 párrafos: introducción + desarrollo + desenlace 

b. Máximo 110 palabras 

c. Cuida la caligrafía y la presentación  

2. Comprensión lectora: lee una página de un libro que 

tengas en casa, un artículo que encuentres en internet o 

cualquier otro texto y resume en una sola frase lo que 

has leído y entendido.  

 

MATEMÀTIQUES Vídeo. Repte virtual. Resolució de problemes de nombres 

decimals. (Vídeo adjunt al Classroom de classe) 

Heu de resoldre el problema plantejat: Anomena les dades. 

Explica com ho has resolt.  Ho pots resoldre d’altres maneres? 

Quines? Quines operacions has realitzat? Quina o quines són 

les preguntes? I les respostes? Pots ajudar-te fent un dibuix. 

Proposar un problema matemàtic, de coses treballades a la 

classe. Escriure-ho per correu i enviar el problema resolt al 

tutor/a. Cal escriure totes les parts necessàries per resoldre el 

problema. 

-Cal escriure totes les preguntes i respostes en un 

full. Es pot participar al Classroom, proposant els 

dubtes o demanar ajuda als companys i 

companyes.  

  

Els problemes originals es publicaran com a repte 

virtual a la resta de companys i companyes. 

ANGLÈS Describe pictures using the present continuous. 

Find at home some photos about you or your family. Describe 

what is happening in the picture using the present continuous.  

If you enter on Classroom you will see pictures about your 

teacher Rocío and some sentences as example. 

Remember “Present continuous” = Subject + Verb 

“to be” + V- ing + Complement.  

Example: I am sleeping on the bed and my dad is 

watching television on the sofa. 

Optional: When you finish, take a photo of your 

work and send it to Classroom. 



 

Other ideas: You can do a video call with your 

friends/partners and mime some verbs. One person mime, the 

other guess, then you change. 

ED. FÍSICA Challenge del paper higiènic. 

Segur que durant aquests dies haureu vist gent realitzant el 

repte de fer tocs de peu amb un rotllo de paper higiènic. Us 

atreviu? A veure quants tocs podeu fer!  

Us podeu gravar i fer-nos arribar els vídeos a 

través del classroom o a msiles@escolasrc.cat  

https://www.youtube.com/watch?v=9KcvYrMtnYU 

 

MEDI Investigació científica sobre el nostre planeta, el planeta 

blau 

-Document adjunt al Classroom de classe. 

-Totes les investigacions de medi que fem durant aquest temps 

es poden fer en un mateix document del drive i es poden 

compartir amb el tutor/a. També es pot fer per escrit en un paper 

o llibreta.  

-En el cas que no es tingui ordinador: 

Escriu en un full totes les accions que faries per a 

cuidar el nostre planeta, el planeta blau. 

Acompanya el text amb un dibuix. 

 

PLÀSTICA   

MÚSICA Crea el teu "Hit" amb aquest joc de creació musical. 

Aprofita aquest programa i crea les músiques per la megafonia 

de l'escola: música per les entrades i sortides, música per l'hora 

del pati... 

Pots guardar les teves creacions i ens les pots fer 

arribar a través del Classroom o bé me la pots fer 

arribar  a mlope65@escolasrc.cat  (Mireia) 

https://www.incredibox.com/ 

CURS 6è   

MATÈRIA TASCA OBSERVACIONS 

CATALÀ Fem una recepta 
Teniu tota la informació de com fer-ho al classroom a l’apartat 
de català. 
Si no podeu accedir a la informació es tracta de fer una 
recepta de les que es cuinen a casa aquests dies. 

Recordeu que cal seguir les pautes del text 
instructiu que hem vist a l’aula. 

 
 
 

CASTELLÀ 

 

1. Expresión escrita: explica tu confinamiento en una 

redacción con las mismas pautas que se han marcado 

en clase:  

a. 3 párrafos: introducción + desarrollo + desenlace 

b. Máximo 110 palabras 

c. Cuida la caligrafía y la presentación  

 

mailto:msiles@escolasrc.cat
mailto:msiles@escolasrc.cat
https://www.youtube.com/watch?v=9KcvYrMtnYU
mailto:mlope65@escolasrc.cat
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d. Cronometra si puedes el tiempo de redacción y 

escríbelo en la misma hoja.  

2. Comprensión lectora: lee una página de un libro que 

tengas casa, un artículo que encuentres en internet o 

cualquier otro texto y resume en una sola frase lo que 

has leído y entendido.  

3. Ortografía: escribe y clasifica 30 palabras según sean 

agudas, llanas o esdrújulas.  

 

MATEMÀTIQUES Enigmes 
Al classroom trobareu 2 enigmes per a resoldre i en podeu 
inventar vosaltres per als vostres familiars. 

Si no podeu accedir al classroom podeu inventar 
2 enigmes per a que els resolguin a casa els 

vostres familiars. 

MEDI Investiguem la reproducció de les plantes. 
 
Teniu totes les pautes per a fer l’activitat al classroom en 
l’apartat de Medi. 
Si no podeu accedir al classroom a sota us donem un  enllaç 
amb vídeo de youtube per a poder veure sobre el tema. 
També podeu fer servir llibres si teniu a casa que parlen 
d’aquest tema o fer un resum del que penseu sobre la 
reproducció de les plantes amb l’ajuda dels vostres familiars. 

https://www.youtube.com/watch?v=nhHjF9JE

mho 

 

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

xZ4 

 

http://hihatrenquesferm.blogspot.com/2012/01/

tema-12-14-del-llibre-5e-la-reproduccio.html 

 

http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/reproduc

cio/plantes.htm 

ROBÒTICA Acabar el conte de Sant Jordi amb Scratch. Si teniu dubtes envieu un correu a Encarna. 
preguntant-li els dubtes i dient-li el nom que l’heu 

posat al vostre fitxer per a poder veure’l i ajudar-

vos. 

ANGLÈS Write a recipe 

Do you remember “Jamaican Coconut Cake”? Now, it’s your 

turn. Take the example and write a recipe about a dish you 

like: cookies, sponge cake, spaghetti, sandwich, pizza… 

 

On classroom you have some help about 

vocabulary (food, kitchen utensils and cooking 

verbs). Remember to write all the parts: Title, 

ingredients, kitchen utensils, steps (1,2,3…). 

https://www.youtube.com/watch?v=nhHjF9JEmho
https://www.youtube.com/watch?v=nhHjF9JEmho
https://www.youtube.com/watch?v=fpfmGgXDxZ4
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http://hihatrenquesferm.blogspot.com/2012/01/tema-12-14-del-llibre-5e-la-reproduccio.html
http://hihatrenquesferm.blogspot.com/2012/01/tema-12-14-del-llibre-5e-la-reproduccio.html
http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/reproduccio/plantes.htm
http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/reproduccio/plantes.htm


 

You can write the recipe on a paper or do it in the 

computer and upload it to Classroom.  

PLÀSTICA Representa en un dibuix  com és el teu dia a casa amb la 
situació que estem vivint. 

El treball acabat el podeu enviar als mestres per 
correu. 

MÚSICA Caminem junts. Durant aquests dies podeu aprofitar per 

repassar i practicar amb les vostres famílies la coreografia de 

percussió corporal que estàvem treballant.  

 

ED. FÍSICA 
 
 

Educació Física:Challenge del paper higiènic. 

Segur que durant aquests dies haureu vist gent realitzant el 

repte de fer tocs de peu amb un rotllo de paper higiènic. Us 

atreviu? A veure quants tocs podeu fer!  

Us podeu gravar i fer-nos arribar els vídeos a través del 

classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=9KcvYrMtnYU 

 

WEBS, ACTIVITATS ONLINE PER 5è I 6è 

Altres 

https://www.youtube.com/user/luisverdumiralles 

Realitzar un dibuix del TOT ANIRÀ BÉ #JOEMQUEDOACASA. Es pot enviar per correu del tutor/a. (Vídeos adjunts) 

 

Es pot escriure qualsevol missatge positiu o bé també es pot fer un altre dibuix però amb el mateix lema. (Vídeo adjunt al Classroom de 

classe) 

-Llegir tots els dies sobre algun tema que us agradi en català, castellà o anglès. 

-Repassar i fer exercicis de tot allò que hem treballat a matemàtiques durant el curs. 

-Acabar els quaderns de castellà, català i matemàtiques. 

-Revisar i passar a net totes les expressions escrites que hem fet fins ara. 

-Aquí també teniu molts recursos que podeu fer a casa:  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/recursos/dnee/suport/petits_textos_de_cpmprensio_lectora/documents/cicle_superior.pdf 

https://agora.xtec.cat/escolaantoniroig/wp-content/uploads/usu563/2016/07/DOSSIER_MATEMATIQUES_estiu_2016.pdf 

 

 

Per a qualsevol dubte, recordeu els correus dels tutors/es que es troben a aquest mateix document enviat via Telegram 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KcvYrMtnYU
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