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LLEGENDA: Les activitats  de color verd són per a tothom, i es poden realitzar sense ajuda. 

Les activitats en vermell són d’un nivell més alt i per tant hi haurà nens que o bé 
necessitaran ajuda o potser no cal que les facin. Els nens i nenes que fan les vermelles 
també fan les verdes. Si teniu algun dubte sobre quines activitats heu de fer, escriviu-me un 
correu i us faig una graella. 

Les tasques de català, matemàtiques, medi, plàstica i valors, envieu-les 
al correu aula3r@santjeroni.org Moltes gràcies.  

 
Setmana del 11 al  18 de maig 

CATALÀ 

● Lectura diària 30' . Un llibre que al nen/a li agradi o aquí teniu unes propostes  digitals per 

a la lectura diària del trimestre: 

El misterio de la casa del terror:  
T’agrada ballar? 

● Ortografia: Practica aquests Jclic sobre ortografia. Si trobes alguna 

paraula difícil escriu-la a la llibreta i fes una frase i un dibuix per 

recordar-la. 

Els plurals 
 La J i la G 

●  Comprensió lectora. “Viatge a la panxa de la mama” Revista Namaska 1. Pàg. 4 i 5. 

Respon les preguntes a la llibreta. 

1.Per què volia el nen inventar una màquina del temps? 

2.Com creus que és la relació del protagonista amb el seu germà? Què t’ho fa pensar? 

3. Tens germans? Digues dos coses positives de tenir germans. Si no en tens, t’agradaria 

tenir-ne? Per què? 

4.Si tinguessis una màquina del temps, a on aniries? Per què? 

 

●  Expressió Escrita. “La capsula del temps” .Revista Namaska 1. Pàg.7. 6 línies/ 12 línies 

Escriu un missatge per al teu jo del futur. Explica les coses que t’agraden, les que coses 

que no t’agraden, què t’agradaria ser de gran, quina música escoltes, explica com et sents 

aquests dies de confinament…. Espero els vostres missatges! 

mailto:aula3@santjeroni.org
https://issuu.com/anayainfantil/docs/lechuza_detective_el_misterio_de_la_casa_del_terro
https://issuu.com/editorial_barcanova/docs/t_agrada_ballar
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/cm06.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/ci08.html
https://mega.nz/file/hRRVWQbS#lqnXw-JYtSLZdT8BT5qwLNQIN8fpYfyhVzeT_a2Gd70
https://mega.nz/file/hRRVWQbS#lqnXw-JYtSLZdT8BT5qwLNQIN8fpYfyhVzeT_a2Gd70


 

CASTELLÀ          gloria.esteve@santjeroni.org 

En la revista Namaka (pg.14-15) nos hablan de Leonardo da Vinci, un gran artista, inventor y 
científico. 
Para conocer un poco más sobre él, podéis visualizar el siguiente vídeo:  
Leonardo da Vinci, el inventor de sueños. 

https://www.youtube.com/watch?v=aOqn6adJH84                                             
Leonardo da Vinci, a parte de ser un gran artista, fué un apasionado inventor que creó increíbles 
artefactos y aparatos sorprendentes para la época. 
¿Quieres convertirte en inventor por un día?. Escribe un invento que tenga alguna utilidad. Explica 
bien de qué materiales está construido, qué tamaño tiene, para qué sirve….¡Ahhh! ponle un 
nombre y haz un dibujo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1zVwkLTtdj8QyVZiB4lS8oQvIBGB5ySeX/view?usp=sharing 
 

ANGLÈS   sandra.querol@santjeroni.org 

Hello children! this week we continue with the DAiLY ROUTINES and HOURS 
 

1. What do you do? Use  I don’t…. / I …. 
Escriu en un full (word o paper) que no fas i que fas cada dia. Pots afegir-hi dibuixos si 
vols. Quan acabis envia-m’ho al correu. 
 
Et deixo un pdf amb una frase d’exemple. 
https://drive.google.com/file/d/1oqt_H_y9MOMBgohNJnEPfuYc7yJbW2QJ/view?usp=shar
ing  

MATEMÀTIQUES 

● Càlcul mental amb daus 
● Geoplà  
● Escacs 
● Problemes de matemàtiques nivell 1 
● Problemes de matemàtiques nivell 2 

MEDI NATURAL I SOCIAL 

●   Revista Namaska 1. “Per terra, mar i aire”Pàg. 8 i 9. 
Llegeix l’article de la revista i repassa el que vam estudiar a classe. Fitxa 
 

● Revista Namaska 1. “La vida secreta dels polls” Pàg. 26 i 27 
LLegeix el text dels polls, vols saber més sobre aquests animalets?  

https://www.youtube.com/watch?v=aOqn6adJH84
https://drive.google.com/file/d/1zVwkLTtdj8QyVZiB4lS8oQvIBGB5ySeX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oqt_H_y9MOMBgohNJnEPfuYc7yJbW2QJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oqt_H_y9MOMBgohNJnEPfuYc7yJbW2QJ/view?usp=sharing
https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados
https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/
https://aprendeconrey.com/jugar.php
https://mega.nz/file/FR4DHYwJ#rW1YonDLAENR0P-GyFUXS0_ZtXIiJCgoBlLNE30dAeY
https://mega.nz/file/wYxlkIqZ#aPCt1ifSealP5Ymw3mbJjOUQJlHZ1IsBW4p57mTgL78
https://mega.nz/file/hRRVWQbS#lqnXw-JYtSLZdT8BT5qwLNQIN8fpYfyhVzeT_a2Gd70
https://mega.nz/file/EI5HSJbJ#48TFbFnzF47Ky61y-KmhTTckemoQAfKmYyAdi5zjGtw
https://mega.nz/file/hRRVWQbS#lqnXw-JYtSLZdT8BT5qwLNQIN8fpYfyhVzeT_a2Gd70


 

http://www.xtec.cat/centres/a8020607/polls.htm 

Mira aquest cartell instructiu i respon les preguntes: 
1. Com pots saber si tens polls? 
2. Com et pots contagiar? 
3. Com es diu la pinta que s’utilitza per eliminar els polls?. 
4. A quina temperatura s’ha de rentar la roba? 

MÚSICA 

Les activitats de música les trobaràs aquí: 
https://view.genial.ly/5eb035d349966b0d12b2577a 
 
M’ho podeu enviar a meritxell.cuyas@santjeroni.org 

VALORS 

Mira aquest video .sobre el valor del compartir. T’ha agradat? Alguna vegada            

han compartit alguna cosa amb tú i t’han fet sentir molt bé? Hi ha alguna               

cosa que no vols compartir amb ningú? Per què? 

 

PLÀSTICA 

Revista Namaska5. Pàg. 19. “Seguint estrelles i estrelletes” 

EDUCACIÓ FÍSICA 

Voleu moure-us com els súper herois? Practiqueu aquests passos:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=f9KqF_11EYc 

CONNEXIÓ MEET 

Hola Nois i noies! Aquí teniu el dia, l’hora i l’enllaç per trobar-nos! No hi               
falteu!  
Dijous 14 de maig de 11h a 12h 
Divendres 15 de maig de 16h a 17h 
 
 

 
 

http://www.xtec.cat/centres/a8020607/polls.htm
https://mega.nz/file/kYwFnCbA#5z2wgNzy-QNxTXo3tpVGcNOrhFxLDdgrHw1qkyDlBDM
https://view.genial.ly/5eb035d349966b0d12b2577a
mailto:meritxell.cuyas@santjeroni.org
https://www.youtube.com/watch?v=bp-Kcgbfehc
https://mega.nz/file/JNwymYZa#EdI6ba-9MwQFeebB2JftiVI_vRR1RmhULs-xJeXF_ac
https://www.youtube.com/watch?v=f9KqF_11EYc
https://meet.google.com/yms-gsyk-osf
https://meet.google.com/wmn-thwm-pqs

