
Escola Santiago Ramón y Cajal 
 

 

DEURES SETMANA DEL 5 AL 12 DE JUNY 
Per poder avaluar-vos aquest trimestre és important que: 

o Envieu per email els deures al professor/a . 
o Si no teniu accés a internet, feu-los en un full  per entregar al vostre tutor/a quan tornem a l’escola. 

Teniu els correus de tots els professor/es, si teniu dubtes no dubteu en contactar amb ells/es. 

CURS 1r CICLE INICIAL 
MATÈRIA TASCA OBSERVACIONS 

CATALÀ FINAL DE CURS  

Ja s’apropa el final de curs i ens agradaria saber com t’has sentit 

durant aquest temps.  

Què és el que més t’ha agradat? I el que menys?  

Què et sembla que has après durant el 1r curs?  

Com t’has sentit?  

Què t’agradaria aprendre a 2n curs?  

Escriu en un full tot allò que creguis important i fes un dibuix.  

 
CASTELLÀ Lee la siguiente historia y contesta las preguntas.  

 

1. ¿Cómo se llama la perrita?  

2. ¿Dónde la han llevado?  

3. ¿Por qué la han llevado allí?  

4. Ponle un título a esta lectura 

5. Haz un dibujo de la perrita 

 

Mi perrita Mika se ha hecho daño en una patita. Mi 
mamá la ha llevado al veterinario para que la cure. El 
médico le ha vendado la patita con mucho cuidado.  



MATEMÀTIQUES Observa aquest dibuix i contesta les preguntes:  

● L’Anna ha guanyat una nina i un peluix. Quants punts ha 

aconseguit?  

● El Pol té 23 punts. Quants punts li falten per aconseguir 

el patinet? 

● Si el Pol demana un trencaclosques, quants punts li 

sobren?  

● La Maria ha guanyat 18 punts. Quins premis pot 

reclamar? 

 

ANGLÈS Remember the contents: 

1)      What is this colour?  

a)      Red   

b)      Orange 

c)       Yellow 

 

2)      What is this animal?  

a)      Lion 

b)      Frog 

c)       Elephant 
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3)      What is this number?  

a)      Four 

b)      One 

c)       Eight 

4)      What is this animal?  

a)      Elephant 

b)      Dog 

c)       Parrot 

 

5)      What is this colour?  

a)      Brown 

b)      White 

c)       Black 

6)      What is this number?  

a)      Fourteen 



b)      Six 

c)       Five 

7)      What is this colour?  

a)      Green 

b)      Blue 

c)       Pink 

 

8)      What is this animal?  

a)      Fish 

b)      Cat 

c)       Horse 

9)      What is this number?  

a)      Ten 

b)      Three 

c)       Nine 



10)   What is this?  

a)      Santa Claus 

b)      Christmas tree 

c)       Present 

 

ED. FÍSICA Namaste! Hem fet molt d’exercici físic durant tot el confinament 

així que per a tancar el curs ens relaxarem una miqueta practicant 

yoga. Poseu-vos una música que us agradi però que sigui 

tranquil·la i relaxant i practiqueu cada postura durant uns 30 

segons. Si alguna postura és massa complicada per vosaltres 

demaneu ajuda o paseu a la següent.  

 

Endavant petits/es yoguis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDI ELS 5 SENTITS 
1. Mira el vídeo per recordar els sentits i els seus òrgans.  

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

2. Relaciona 

Per acabar pots fer aquesta sopa de lletres 

utilitzant el sentit de la vista i el del tacte! 

 

PLÀSTICA PASTA DE SAL  

 

Ingredient i preparació  

Per fabricar la massa necessitem: 

Podeu consultar com es fa la pasta de sal a:  

 

http://www.tierraenlasmanos.com/pasta-de-sal/ 
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-       1 tassa de sal 

-       1 tassa i mitja de farina  

-       aigua 

1. Agafem un recipient gran. 

2. Posem la sal i la farina dins del recipient i anem afegint poc a 

poc l’aigua. 

3. Barregem fins obtenir la consistència adequada. 

4. Fem formes amb la massa. 

  

Aquesta pasta es pot fer servir com plastilina o per fer creacions 

que durin molt de temps! 

 

Després de fer formes les  pots deixar assecar unes hores a l'aire 

lliure i desprès ficar-les al forn 15 minuts a 100 graus. Quan 

estigui freda la podeu pintar! 
 
 

 

MÚSICA Què és el que més t’agrada de música?  
Realitza un vídeo amb una d’aquestes tres propostes: 

 

● Canta la teva cançó preferida. 

 

● Balla una cançó que t’agradi. 

 

● Tens un instrument a casa i vols ensenyar-lo? Toca la 

cançó que vulguis amb ell. 

 

Envieu el vídeo al correu snavar44@escolasrc.cat 

 

CURS  2n  

MATÈRIA TASCA OBSERVACIONS 
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CATALÀ Arriba el final de curs!!!  

S’apropa el final de curs i ens agradaria saber com t’has sentit 

durant aquest temps.  

- Què és el que més t’ha agradat? I el que menys?  

- Què et sembla que has après durant aquest curs de 2n?  

-  Com t’has sentit? 

- Explica alguna experiència que recordis amb els teus companys 

a l’hora del pati.  

- Què t’agradaria aprendre a 3r?  

 

Escriu en un full tot allò que creguis important. 
 

CASTELLÀ Despedida del curso: 
 
El curso está a punto de terminar y, como ya sabéis, este último 
trimestre ha sido muy diferente para todos. Al no poder volver al 
colegio este curso os propongo que hagáis un pequeño texto de 
despedida y un dibujo dirigido  a todos vuestros compañeros y 
maestros.  
Para realizarlo os pongo una imagen donde podáis ver la 
estructura de la actividad. No hace falta imprimirla, la podéis 
copiar.  
En el texto tenéis que escribir unas pocas líneas donde  
podéis explicar lo que queráis, por ejemplo: decirles cuanto les 
vais a echar de menos, cuánto les queréis, qué habéis echado de 
menos del colegio durante el confinamiento, qué pensáis hacer 
cuando volváis en Setiembre…  
Con todas las cartas recibidas, haré una recopilación que os 
enviaré por email para que todos podáis leer las cartas de vuestros 
compañeros. Vuestros tutores también la recibirán.  
 
¡Espero vuestras cartas con muchas ganas! 

 

MATEMÀTIQUES Compara els nombres i ordena’ls.  Recorda que alguns nombres s’escriuen amb guió (-) com: 

125 (cent vint-i-cinc) 

200 (dos-cents) 

250 (dos-cents cinquanta) 



 
 

Després, escriu en lletres el nombre més gran de cada sèrie 

numèrica. 

 

ANGLÈS Remember the contents: 

1)      What is this colour? 

a)      Red   

b)      Orange 

c)       Yellow 

 

2)      What is this animal? 

a)      Lion 

b)      Frog 
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c)       Elephant 

3)      What is this number? 

a)      Four 

b)      One 

c)       Eight 

4) What is this colour? 

a)    Purple 

b)      Brown 

c)       Grey 

5)      What is this animal? 

a)      Elephant 

b)      Dog 

c)       Parrot 

 

6)      What is this colour? 

a)      Brown 

b)      White 

c)       Black 

7)      What is this number? 

a)      Fourteen 

b)      Six 



c)       Five 

8)      What is this colour? 

a)      Green 

b)      Blue 

c)       Pink 

9)      What is this number? 

a)      Two 

b)      Seven 

c)     Ten 

 

10)      What is this animal? 

a)      Fish 

b)      Cat 

c)       Horse 

11)      What is this number? 

a)      Ten 

b)      Three 

c)       Nine 

12)   What is this? 

a)      Santa Claus 

b)      Christmas tree 



c)       Present 

     ED. FÍSICA Namaste! Hem fet molt d’exercici físic durant tot el confinament 

així que per a tancar el curs ens relaxarem una miqueta practicant 

yoga. Poseu-vos una música que us agradi però que sigui 

tranquil·la i relaxant i practiqueu cada postura durant uns 30 

segons. Si alguna postura és massa complicada per vosaltres 

demaneu ajuda o paseu a la següent.  

 

Endavant petits/es yoguis! 

 

 

 

 

 
 

 

 



MEDI Cuidem el nostre planeta! 

Durant el confinament hem fet moltes manualitats amb material 

reciclat. Hem de ser conscients que només tenim UN PLANETA. 

- Quines coses fas per cuidar-lo? 

- Quins materials es poden reciclar?  

- Per què és important tenir cura del planeta? 

 

Respon a les preguntes i, si vols, ens pots ensenyar com cuides el 

planeta fent un vídeo. 

 

PLÀSTICA El puntillisme és una tècnica de pintura que consisteix en posar 

punts de colors, en lloc de pinzellades. 

 

T’animes a fer un dibuix amb puntillisme? Pots fer servir  

pintura, colors de fusta o retoladors. 

 
 

 

Aquí et deixem uns exemples per si et vols inspirar:  

 

MÚSICA Què és el que més t’agrada de música?  
Realitza un vídeo amb una d’aquestes tres propostes: 

 

● Canta la teva cançó preferida. 

 

● Balla una cançó que t’agradi. 

 

● Tens un instrument a casa i vols ensenyar-lo? Toca la 

cançó que vulguis amb ell. 

 

Envieu el vídeo al correu snavar44@escolasrc.cat  

 

 

 

VIDEOCONFERÈNCIA 

1r A Dilluns 16h 

1r B Dimecres 16h  

2n A Dimarts 17h 

2n B Dimecres 17h 
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REPTE DE LA 
SETMANA 

PER  
1r i 2n 

SUDOKU  
El Sudoku és un joc matemàtic d’origen japonès. Consta d’un trencaclosques de 

col·locació que requereix només paciència i una certa habilitat lògica. Es tracta d'omplir 

els requadres amb els números de l’1 al 4 sense repetir cap número en cada columna ni 

a cada fila.  

Intenta resoldre aquest sudoku. BONA SORT!!! 

WEBS, ACTIVITATS ONLINE PER 1r I 2n 

- Entra en la pàgina web www.cristic.com/ 1r i 2n de Primària  

Activitats de Lectura (així pots anar practicant)  

- 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, … 

- Mirar la pàgina web de l’escola http://escolasantiagoramonycajal.cat 

 

 

 

 
 

CORREUS DE TUTORS i ESPECIALISTES 

1r A  Susana: svelilla@escolasrc.cat E. Especial  Estela: emart268@escolasrc.cat 
1r B Mar: mcastr57@escolasrc.cat       E. Física (    Núria: ntorre35@escolasrc.cat 

2n A Ángel:  amonede4@escolasrc.cat      Castellà  1r Maria: mhern352@escolasrc.cat  

2n B Mireia: mcabezal@escolasrc.cat Castellà 2n  Yolanda: yigual@escolasrc.cat 

Música  Sergi: snavar44@escolasrc.cat English  Sara: sherrai5@escolasrc.cat 

MALL  Cristina: cplatel@escolasrc.cat  
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