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Setmana del 5 a l’11 de maig 
 

APARADOR DE LLIBRES 
AMBIENTATS 

 
 

A l’escola aquesta setmana tenim un repte: 

Fer una exposició de llibres virtual . 

Primer de tot triem un llibre que tinguem a casa. 

Creem una ambientació, li fem una  decoració al voltant. 

Pensem amb  els elements que surten al llibre: personatges, 
llocs, ambient, paisatges, situacions…. 

Ho podem fer amb moltes tècniques: dibuixant i pintant , 
retallant, amb plastilina, amb objectes reals, playmobils, 

legos,… 
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Quan ho tingueu acabat , envieu una o dues  fotografies de 
vosaltres amb el llibre ambientat. 

En farem una exposició , un APARADOR DE LLIBRES. 

 
CATALÀ 

● Lectura diària 30'  

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

● Llibre competències bàsiques-> 1 sessió  

● Història d’una fotografia emblemàtica. 

● Entrenament lectura en veu alta 

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

classroom perquè més endavant les tancarem. 

CASTELLÀ 

● Comprensió lectora: Lev Tolstói “Melania i Akulina” 

● Carteles mal escritos 

ANGLÈS 

  
● Did you... 

MATEMÀTIQUES 

● Reptes matemàtics 

MEDI NATURAL I SOCIAL 

Continuació de les conferències: 

-Heu d’acabar la conferència i enviar-nos el que tingueu. 

MÚSICA 

Aquí teniu el material: 
https://view.genial.ly/5ea5f53663183e0d943bc6bc 
 
i la tasca 

https://view.genial.ly/5eaaa6c31d439a0de08dde8e/horizontal-infographic-review-genially-sin-titulo
https://forms.gle/rLikQDd132DB9rDd6
https://docs.google.com/document/d/18NVh7RiWzffT-w4sjQ2xGvO7yAVmOYtInqNxBVP99iE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1V65QsmmAHzFG22zNqdYziHKBZp8oLWc_zdM7NFzTkbo/edit?usp=sharing
https://view.genial.ly/5eaa87ea4f43050d912d5183/horizontal-infographic-lists-what-did-you-do
https://docs.google.com/forms/d/1FdJgkwNKc2U_RDl5mZ5Bw2EJSgX79BNcS6mvRK8q1go/edit
https://view.genial.ly/5ea5f53663183e0d943bc6bc


 

https://view.genial.ly/5eaa6581b031cc0d780d77c7 
 
meritxell.cuyas@santjeroni.org 
 

VALORS 

● Formulari “Ja pots sortir al carrer” 

PLÀSTICA 

●    Aparador llibres ambientats (el que hi ha al principi del document). Si vols veure 
més exemples, entra al document següent: 
https://agora.xtec.cat/escgueraudepeguera/portada/carnaval-al-mon-literari-del-gu
erau/ 

EDUCACIÓ FÍSICA 

REPTES D'EDUCACIÓ FÍSICA capítol 1 

Seràs capaç d'aconseguir algun dels reptes? Creus que pots superar-ho? 

Intenta-ho i, ho aconsegueixis o no, esforça't i gaudeix. Mou-te! 

 
Escull alguna activitat del taulell 'sant jeroni es mou!', pestanya que trobaràs al 
bloc. Mou-te!! 

CONNEXIÓ MEET 

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