
 

LA SÍNIA A CASA 

 

CURS   Primer SETMANA: del 14 al 17 de d’abril 

Aquesta setmana comencem amb energia renovada i noves dinàmiques.         

A partir de demà dimecres 15 tindrem l’oportunitat de veure’ns a través            

de videotrucades. Més avall, teniu les instruccions per apuntar-vos i          

saber com ho organitzarem. Les sessions d’1, 2 3 acció i anglès les fareu              

cada quinze dies. Aquesta primera setmana El Puig d’Olorda començarà          

amb anglès i El Puig Madrona amb 1,2,3 acció. A més cada setmana             

fareu música!  

LLENGUA CATALANA       

1. Comprensió lectora 

2. El nostre llibre de receptes 

LLENGUA CASTELLANA       

1. Escucha el cuento La jirafa que tenía miedo a las alturas Cuando 

termines piensa una cosa que te dé miedo y lo mandas al correo de la 

clase.  

ENGLISH       

Homemade dictionary - Second part (+online games) 

 

MATEMÀTIQUES 

      

1. Sudoku amb imatges 

2. Els Càlculs de la granota 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

      

MÚSICA: LA CANÇÓ DELS MONTPOLINS 

               RENTA’T LES MANS! 

 

PLÀSTICA:  L’autora d’aquesta setmana és... 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

      

1. L’oca del confinament  

 
SUGGERIMENTS 

 
● EL TRICICLE 

  

https://docs.google.com/document/d/1aHCfPkRrr625hyFvr0PmR_80JYliPaGs_n4wZmaeQFU/edit
https://drive.google.com/open?id=1HviQIziOh-oxgvhkh9dzeVDuAnkf7W6djLV_bYNG0yM
https://stories.audible.com/pdp/B01862SNUC?ref=adbl_ent_anon_ds_pdp_pc_cntr-6-0
https://drive.google.com/file/d/10RKBcwba7ov_sYOuShe9XgNPybpNbKEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1B71KFKdAdcAIgATk8Y52cudDFqFipd1g
https://drive.google.com/open?id=1nYvrGimUWnQ_RpIIHnpOylAZ9DtIsmoZVMOm4AnFGGg
https://docs.google.com/document/d/1C7xAaaFAsACntNdud1JWu4kwTRdC27attz8xMIETi2k/edit
https://www.youtube.com/watch?v=kEWUy-nAVgM
https://drive.google.com/open?id=1vkY5APRyMD79aDdbQFHij1SUqvyYJkzU
https://drive.google.com/open?id=1ojHA5k67aJzlG2cZt6ANaMaw-S8E4WfC


 
 

 
 
 

VideoTrobades: 

 

A partir del dia 15 i mentre duri el confinament et proposem tenir trobades virtuals amb                
els teus mestres. Te’n proposarem fer 4 a la setmana i ens serviran per parlar i                
comentar com estem, fer propostes i revisar-ne d’altres. Sabem que potser no hi             
podràs assistir a totes (no passa res) però tu sabràs quan els pots trobar. 
 
 
Quan es fan? 
A continuació tens un enllaç a una graella. T’has d’apuntar una vegada a cada graella               
de la teva classe i pots escollir l’horari que et vagi millor de cadascuna (sempre que hi                 
hagi forats). El dia límit per inscriure’s és dijous 16.  
 
Com ho farem? 
Utilitzarem el Meet. El Meet és una aplicació del Google Chrome que permet fer              
videoconferències amb diferents persones a la vegada. Cal que prèviament, per gaudir            
d’una videoconferència òptima on ens poguem veure tots alhora a la pantalla, et             
descarreguis una extensió concreta clicant en aquest enllaç.  
 
Cada dia que et toqui VideoTrobada has d’obrir la graella i pitjar l’enllaç de la sessió                
on estàs inscrit a través d’un dispositiu amb càmera i micròfon (ordinador, mòbil,             
tauleta…). 
 
Passos a seguir: 

● Abans de començar la videoconferència busca un espai tranquil on tinguis bona            
connexió de WIFI. Per veure’ns bé necessitem que la càmera (del mòbil,            
tauleta, ordinador, …) estigui quieta durant tota l'estona. 

● Prepara uns auriculars, et serviran per gaudir millor del so de la trobada 

● És possible que necessitis un paper i un llapis per fer algun joc o resoldre algun                
repte, deixa'l preparat! 

● Has d’activar el micròfon i la càmera quan t’ho demani.  
 “Ctrl”+D connectes i desconnectes el micròfon,  “Ctrl”+E connectes i desconnectes la càmera. 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LvFQD1e9MUYdrLDloCBvijYed1m0i1p4iczGw2cqF24/edit?usp=sharing
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LvFQD1e9MUYdrLDloCBvijYed1m0i1p4iczGw2cqF24/edit?usp=sharing

