
 
6è de primària 

 
marta.ibarra@santjeroni.org 

alberto.gonzalez@santjeroni.org 
 

Setmana del 27 d’abril al 5 maig 
 
CATALÀ 

● Lectura diària 30'  

● Cloe-> Activitats lectura tema 9 (pg 86 i 87) 

● Llibre competències bàsiques-> 1 sessió  

● Contestar el formulari del Llibre del Refugi de Tarek. (Dins d’aquest formulari            

també hi haurà les tasques de matemàtiques, anglès i valors). Si algú va fer un               

resum del llibre, el pot enviar per correu.  

● Durant aquesta setmana heu de fer totes les tasques que encara no heu fet al               

classroom perquè més endavant les tancarem. 

CASTELLÀ 

● Lectura: “Camino a las montañas” 

● Comprensión lectora de “Camino a las montañas” 

● Expresión escrita: Mi viaje. Una vez hayas leído el texto, escribe           

(describe,narra) un viaje que hayas hecho. Puede ser inventado. El texto           

ha de tener entre 100-150 palabras como máximo. 

ANGLÈS 

  
● Tasca inclosa dins del formulari del Refugi de Tarek. 

MATEMÀTIQUES 

● Tasca inclosa dins del formulari del Refugi de Tarek. 

MEDI NATURAL I SOCIAL 

Continuació de les conferències: 

mailto:marta.ibarra@santjeroni.org
mailto:alberto.gonzalez@santjeroni.org
https://forms.gle/FsC9i9QJ8TumfF6A9
https://docs.google.com/document/d/16A5jbM-nC_y3LkN8de7wmfm4jBT4aCWtZ1CtjjeNLE4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16A5jbM-nC_y3LkN8de7wmfm4jBT4aCWtZ1CtjjeNLE4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1khn6UEntmMjB7EvS_XUPVaivEE1zBtGOeyvA1I2_i9Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15G18dKuyQicdQFj9cH28txQVpyvQoE0iyxHQcLOKNws/edit?usp=sharing


 

-Haureu d’enviar-nos els punts 4,5 i 6 del treball a través del mail.  

 I per la setmana vinent, demanarem els punts 7, 8, 9 i 10. (ara, ho podeu enviar en un 

document word, no és necessari enviar la presentació powerpoint). 

MÚSICA 

Aquí teniu el material: 
https://view.genial.ly/5ea225c86489ab0dc2216c28 
 
i la tasca: 
 
https://view.genial.ly/5ea313d88cfd990d7d73a0cf 
 
meritxell.cuyas@santjeroni.org 
 

VALORS 

● Tasca inclosa dins del formulari del Refugi de Tarek. 

PLÀSTICA 

Imagineu-vos que sou els il·lustradors del llibre del “Refugi del Tarek”. Heu de fer una               

nova portada, tenint en compte tots els elements que durant la lectura us han vingut al                

cap, o personatges que han sortit… Posteriorment, envieu una fotografia on surti el dibuix              

i vosaltres. (Heu de tenir en compte que és una portada, per tant, haurà de sortir el títol,                  

l’autora, l’editorial i l’il·lustrador/a, que en aquest cas sereu vosaltres). 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

vídeo + fitxa: MICHAEL JORDAN 
 
Escull alguna activitat del taulell 'sant jeroni es mou!', pestanya que trobaràs al bloc 
de cinquè. Mou-te!! 

CONNEXIÓ MEET 

6è B dimarts 21 a les 11:00  meet.google.com/aka-sjfo-jym 
6è A dimecres 22 a les 16:00 meet.google.com/vaf-huuv-iox  
 

 
 
 
 

https://view.genial.ly/5ea225c86489ab0dc2216c28
https://view.genial.ly/5ea313d88cfd990d7d73a0cf
mailto:meritxell.cuyas@santjeroni.org
https://forms.gle/2BFAUeCdUCTcJKjU8
https://docs.google.com/presentation/d/1vpHwAKsN7FMfnrsBnsMqTJ87S81Yvcuh8RDWm9RdSbY/edit?usp=sharing
https://meet.google.com/aka-sjfo-jym?hs=122&authuser=3

