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Setmana   del   25   de   maig   a   1   de   juny  
 
CATALÀ  

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

● ESCOLTA :   Escolta   el   conte   de   la   cigala   i   la   formiga.   Quin   missatge   ens   transmet  

aquest   conte?    https://www.youtube.com/watch?v=yehAj4J7kn4  

● ORTOGRAFIA :   Llibre   Món   Ortogràfic:   pàgines    72 ,    73    (dictat   1)   i    75  

● ESCRIPTURA :   imprimiu   fitxa   del   blog.  

● COMPRENSIÓ:    imprimiu   fitxa   del   blog.  

● CAL·LIGRAFIA :    imprimiu   fitxa   del   blog  

CASTELLÀ      gloria.esteve@santjeroni.org  

  ¡Hola   pequeños   fantasmas!   ¡Espero   que   estéis   bien!  
Esta   semana   y   siguiendo   con   el   tema   de   los   animales,   vamos   a   aprender   sobre   aquellos  
que   están   desapareciendo.   Los    animales   en   peligro   de   extinción.    ¡Adelante   cuento!   :  
https://www.youtube.com/watch?v=ytoDV4AJFc4  
 
Después   de   ver   y   escuchar   este   cuento,   puedes   responder   a   las   siguientes  
preguntas:  
https://drive.google.com/file/d/1CV0QOBsdxITpofgczbbL-4382WkK_aLi/view?usp=s 
haring  

  

ANGLÈS    sandra.querol@santjeroni.org  

Aquesta   setmana   farem   la   FINAL   TASK   (tasca   final)    descripció   d’un   animal   salvatge.  
 

- Vocabulari   necessari   
- Fitxa   borrador   (opcional)   
- Final   task   

- exemple   
- fitxa     es   pot   imprimir   o   bé   fer   en   un   full   i   després   enviar   una   foto.  

- Audio/vídeo   llegint   o   explicant   l’animal.   No   més   d’1   minut.(opcional)  
 
*   Cal   enviar   la   fitxa   final   i   el   audio/vídeo,   el   borrador   no   cal.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yehAj4J7kn4
https://www.youtube.com/watch?v=ytoDV4AJFc4
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https://drive.google.com/file/d/1b8j8y9X4ba2lCVSJag_0oVls_0JJw3pt/view?usp=sharing


 

MATEMÀTIQUES  

Quadernet   1.3   Pàgines:    76 ,    78 ,    79    i    81.  
 
 

MEDI   NATURAL   I   SOCIAL  

Mirar   Power   Point   ELS   ANIMALS   (CINQUENA   PART)  
Imprimir   les   fitxes   de   treball   dels   animals.  
 

MÚSICA  

Material   de   música:  
https://view.genial.ly/5ec756647607860d83c4fd58  
 
La   tasca   la   teniu   a   l’última   pàgina   del   material.  

meritxell.cuyas@santjeroni.org  

 

VALORS  

Us   proposo   un   vídeo   per   escoltar   i   mirar   bé.   Es   tracta   d’aprendre   a   controlar   els   moments  
de   ràbia   que   podem   sentir   a   vegades.   La   petita   tortuga   ho   practica   i   li   serveix   per  
aprendre   a   tornar   a   la   calma   i   sentir-se   més   tranquil·la.  
Ho   voleu   provar?   
https://www.youtube.com/watch?v=riwGSIUkXRs  
 

PLÀSTICA  

Com   que   aviat   serà   la    FESTA   DEL   MITJÓ ,   des   de   l’escola   us   proposem   fer   una   titella.  
Us   passem   els   links   amb   dues   propostes   diferents   perquè   trieu   la   que   més   us   agradi.   Ho  
podeu   fer   tot,   és   clar!!  
 
Links   dels   vídeos:  
TITELLA   DEL   FORÇUT:    https://youtu.be/XwYCkaOJ4WE   
 
PLANTILLA:    titella_forçut(1).pdf        plantilla  
 
TITELLA   MITJÓ:    https://youtu.be/j-cPJ90ialI  
 
(si   no   teniu   pistola   de   silicona,   ho   podeu   cosir)  
 
Animeu-vos   a   participar   en   aquest   bonic   Festival   del   Mitjó!!  
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EDUCACIÓ   FÍSICA  

Com   que   estem   treballant   molt,   ens   convé   fer   una   parada   i   relaxar   els   músculs   per   millorar   la  
nostra   concentració   i   estar   més   tranquils   i   tranquiles.   Seguiu   aquests   passos   i   veureu   que   bé   us  
trobeu:   

PETITES   RELAXACIONS   MUSCULARS     https://www.youtube.com/watch?v=TmtWG3oYnFs  

PETITES   RELAXACIONS   MEDITACIÓ      https://www.youtube.com/watch?v=qhUyu_jzvLc  

 

CONNEXIÓ   MEET  

 
ENLLAÇ:    https://meet.google.com/jjn-nejv-bvc  
 
GRUP   1   A   LES   16   h:    Montserrat,   Leire,   Nerea,   Irina,   Carla,   Elsa,   Ivet   i   Abril .  
 
GRUP   2   A   LES   16:30   h:    Isaac,   Lutz,   Kevin   B,   Diego,   Roc,   Albert,   Daniel   i   Rayan .  
 
GRUP   3   A   LES   17   h:    Pau,   Llàtzer,   Nil,   Kevin   R,   Pere,   Tià,   Joel   i   Mohamed .  
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