
 
1er   de   primària  

natalia.cusco@santjeroni.org  
 

Setmana   del   20   al   27   d’abril   
 
CATALÀ  

● LECTURA :   Lectura   diària   30'   dels   contes   que   us   agradin.   

● ESCOLTA :   Escoltar   i   mirar   el   conte   “ Les   tres   bessones   i   Sant   Jordi   i   el   Drac ”   El  

trobareu   en   aquest   enllaç:     https://www.youtube.com/watch?v=IAJ8-pxoBAU  

● ORTOGRAFIA :   Llibre   Món   Ortogràfic:   pàgines   57,   58,   59   i   60.  

● ESCRIPTURA :   Completa   la   llegenda   de   Sant   Jordi   (mirar   al   bloc   i   imprimir)  

● CAL·LIGRAFIA :  

https://www.pinterest.es/pin/506092076867316508/?nic_v1=1aXfpRCW5hpgHB% 

2FOb9psLC%2BOW6T7A5PvwqqCCUwn6vvEMyRsID5u4LtDjEyj7%2F9v8x  

La  cal·ligrafia  és  opcional,  però  us  en  recomano  ja  que  és  important  no  perdre               

“l’entrenament”   del   traç.   En   aquest   enllaç   us   podeu   imprimir   les   fitxes   que   vulgueu.  

CASTELLÀ      gloria.esteve@santjeroni.org  

Activitat   de   castellà,   setmana   de   Sant   Jordi.  
 
Aquesta   setmana   teniu   una   activitat   de   relacionar   amb   fletxes   o   números.   Llegiu  
atentament   les   paraules   de   cada   columna   per   relacionar-les   correctament.  
 
https://drive.google.com/open?id=11gYUX0WdqyRRTf_zawuvvx1JTLMNG-qM  

ANGLÈS    sandra.querol@santjeroni.org  

Hello   children!   Let’s   do   some   activities   about    SAINT   GEORGE  
 

1. Saint   George’s   story   vocabulary    https://www.liveworksheets.com/qn206201xf   
2. Saint   George   and   the   dragon.   Listen   the   story   and   make   lines   (   escoltar   la   història   i  

fer   fletxes,   només   la   primera   pàgina,   la   segona   no).   
https://www.liveworksheets.com/dv207031oi?a=send&g=1r&s=ENGLISH&t=q32iolt 
nbx   
 

EXTRA   (no   obligatori)  
- Sudoku   Saint   George  

https://www.liveworksheets.com/mf206046bd?a=send&g=SANT%20JORDI&s=AN 
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GL%C3%88S&t=q32ioltnbx   
 
*Les   activitats   m’arriben   a   mi   directament,   no   cal   enviar   res   al   correu.  

MATEMÀTIQUES  

Hi   ha   4   fitxes   per   imprimir;   3   estan   al   bloc   i   la   quarta   és   aquesta:  
 
https://totprimaria.files.wordpress.com/2016/02/fitxa-14-el-drac.pdf  
 
 
 

MEDI   NATURAL   I   SOCIAL  

A   medi   repassarem   les   parts   del   cos   i   els    cinc   sentits.A   més,   per   cuidar   el   nostre   cos,  
hem   de   ser   conscients   de   seguir   una   alimentació   saludable.   Feu   les   fitxes   i   descobriu   d’on  
vénen   alguns   aliments.   
 
https://totprimaria.files.wordpress.com/2016/02/fitxa-cos.pdf  
 
https://totprimaria.files.wordpress.com/2016/02/fitxa-els-sentits.pdf  
 
https://totprimaria.files.wordpress.com/2016/02/fitxa-origen-aliments.pdf  
 
 
aquí   hi   ha   un   dossier   de   medi,   heu   d’imprimir   la   fitxa   7   que   equival   a   la   pàgina   11  
https://www.construim.cruilla.cat/demos/medi-1ep/recursosinteractivos/med1ep_llibre_rd0 
3_fitxesreforciampliacio.pdf  

MÚSICA  

Aquí   teniu   l’enllaç   de   les   activitats   de   música  
 
https://view.genial.ly/5e977ef493176b0db05be11c  
 
 

PLÀSTICA  

Aquesta   setmana   us   proposem   una   manualitat   de   Sant   Jordi.   A   veure   si   us   animeu   a  
fer-la!   segur   que   us   ho   passareu   molt   bé!  

https://drive.google.com/file/d/1I7cENmsaWaZsqssqy7tHu9HNGvo5I6xY/view?usp 
=sharing  
 

Rosa   al   balcó:  
Com   que   no   podem   sortir   a   comprar   roses   i   llibres,   us   animem   a   fer-ne   a   casa.Us   deixem  
aquí   uns   tutorials   i   us   animem   a   penjar-la   al   balcó   o   la   finestra.  

https://www.youtube.com/watch?v=v7rBUqNJOAc  
https://www.youtube.com/watch?v=Eg7NlZUClp0  
https://www.youtube.com/watch?v=FVxbSLFd_3I  
https://www.youtube.com/watch?v=UwkyE6THc_A  
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https://www.youtube.com/watch?v=JXho-OhlbVg  
 
Els   vídeos   els   fan   amb   paper,   però   ho   podeu   fer   amb   qualsevol   altre   material.   Feu   anar   la   vostra  
imaginació   i    fem   que   els   nens   i   les   nenes   de   l’Escola   Sant   Jeroni   deixin   els   balcons   de   Sant  
Pere   ben   bonics  

EDUCACIÓ   FÍSICA  

Per   moure   una   mica   el   cos   i   no   es   rovellin   les   articulacions,   us   deixo   uns   exercicis   que   us  
aniran   molt   bé.   Escolteu   bé   i   practicareu   anglès.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk  
 
 

CONNEXIÓ   MEET  

És  tan  senzill  com  clicar  sobre  l’enllaç  a  l’hora  que  us  hem  informat  els               
tutors/es.  Es  pot  utilitzar  el  telèfon  mòbil,  la  tablet  i/o  l’ordinador  portàtil  (si  té               
càmera   i   audio).  
 
Ens  connectem  els  dimarts  a  partir  de  les  16:00.Farem  3  grups  per  poder              
parlar   tots   amb   més   tranquilitat:   
1r  grup  a  les  16:00:  Mohamed,  Kevin  B.,  Pau,  Llàtzer,  Leire,  Albert,  Lutz  i               
Carla.  
 
2n   grup   a   les   16:30:   Rayan,   Elsa,   Pere,   Roc,   Joel,   Abril,   Nil   i   Daniel.  
 
3r   grup   a   les   17:00:   Nerea,   Irina,   Ivet,   Diego,   Montserrat,   Kevin   R.,   Tià   i  
Isaac.  
 
L’enllaç   per   entrar   és   el   mateix   de   la   setmana   passada.   Sempre   serà   el   mateix.  
Només   heu   de   clicar:    https://meet.google.com/jjn-nejv-bvc  
 
Us   demano   que   entreu   i   sortiu   a   l’hora   destinada   a   cad   grup,   sinó,   pot   ser   una  
mica   caòtic   i   el   rebombori   ens   farà   perdre   temps   per   atendre’ns.   
 
Per  facilitar  que  ens veiem  tots  els  participants  en  una  mateixa  pantalla  i              
en  forma  de  quadrícula,  us  deixem  el  següent  enllaç.  S’ha  de  clicar  i              
instal·lar-ho   en   el   dispositiu   amb   el   que   fareu   la   connexió   del   meet.   
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpf 
gpikgkfidhcihhiflbjgfic  
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