
 
1er   de   primària  

natalia.cusco@santjeroni.org  
 

Setmana   del   5   al   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,…  

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

En   farem   una   exposició   ,   un    APARADOR   DE   LLIBRES.  

mailto:natalia.cusco@santjeroni.org


 
  

CATALÀ  

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

● ESCOLTA :  Escolteu  bé  el  conte  “El  lleó  i  el  ratolí”  .  Espero  que  us  agradi  molt:                 

https://www.youtube.com/watch?v=sqOMTqg-Jj4  

● ORTOGRAFIA :   llibre   món   ortogràfic   pàgines    65    i    66 .  

● ESCRIPTURA :   imprimir   la   fitxa   d’escriptura   del   blog.  

● CAL·LIGRAFIA:  imprimir  la  fitxa  del  blog.  Heu  de  repassar  i  copiar  amb  bona              

lletra.  

● COMPRENSIÓ:  fitxa  de  comprensió  del  llibre  “El  petó  de  l’Antonieta”.  L’heu            

d’imprimir   del   blog.   

CASTELLÀ      gloria.esteve@santjeroni.org  

 
Siguiendo  con  la  temática  de  los  animales,  esta  semana os  mando  una  fábula  de  dos                
conejitos.    Como   en   toda   fábula,    hay   una   moraleja   que   nos   quiere   enseñar   algo.  
Primero   un   adulto   os   la   puede   leer   y   después   lo   hacéis   vosotros.  
Después   respondéis   a   las   preguntas   con   Verdadero   o   Falso   y   hacéis   un   dibujo.  
 
 
https://drive.google.com/open?id=1VTew4NWSuCAS6Wy5wf20jtCTM27xAxkZ  
 

ANGLÈS    sandra.querol@santjeroni.org  

 
Hello   children!   Let’s   continue   with   some   activities   about    ANIMALS  
 

1. Listen   and   dance    the   song.   (   escolta   i   balla)  
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk  

2. listen   and   repeat   the   vocabulary   (escolta   i   repeteix   el   vocabulari)  
https://www.liveworksheets.com/mx191231cx   

3. Review   the   animals   (repassem   els   animals)  
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1r&s=animals3&t=q32ioltnbx&l=hu&i=u 
ndufu&r=jv   

4. Watch   the   story   (   mirar   la   història)  
https://www.youtube.com/watch?v=hlJIm7Boxlg  

5. Escolta   l’audio   i   fes-ne   un   de   semblant.   Has   de   dir   el   nom   d’un   animal   i   de   quin  
color   és.   (The   monkey   is   brown…)   Amb   tres   animals   és   suficient.    Quan   acabis  

https://www.youtube.com/watch?v=sqOMTqg-Jj4
https://drive.google.com/open?id=1VTew4NWSuCAS6Wy5wf20jtCTM27xAxkZ
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.liveworksheets.com/mx191231cx
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1r&s=animals3&t=q32ioltnbx&l=hu&i=undufu&r=jv
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1r&s=animals3&t=q32ioltnbx&l=hu&i=undufu&r=jv
https://www.youtube.com/watch?v=hlJIm7Boxlg


 

envia’m   el   audio   al   meu   correu.  
https://drive.google.com/file/d/194KEvAfiuIrIylPMml4paGYNCRvwj0jm/view?usp=s 
haring   

 
 
EXTRA   (no   és   obligatori)  

1. Animals   per   imprimir,   escriure   el   nom   i   pintar.  
https://drive.google.com/file/d/1ulVYGVywK56Hm9lq0zre_HHx6omoLsPZ/view?us 
p=sharing   

2. Animal   domino   (   també   el   podeu   crear   vosaltres   o   bé   fer   un   memory   dels   animals)  
https://drive.google.com/file/d/1eSOO8KLDI_c21_APOc5Ry88VTDBxe9iL/view?us 
p=sharing   
 

*L’activitat   3   m’arriba    a   mi   directament,   no   cal   enviar   res   al   correu.  

MATEMÀTIQUES  

Imprimiu  les  pàgines  de  mates  que  hi  ha  al  blog  (mates  1).  Equivalen  a  les  pàgines 68  i                   
69    del   quadernet   1.3  
Imprimir  també  la  fitxa  de  mates  ( figures  plane s)  i  la  de càlcul (fixeu-vos  que  combina                
sumes   i   restes).  

MEDI   NATURAL   I   SOCIAL  

Mirar   el   Power   Point:    ELS   ANIMALS    (SEGONA   PART)   que   trobareu   al   blog.  
 
Imprimir   les   dues   fitxes.   També   al   blog:  
  1-   Animals   salvatges   i   domèstics  
  2-   Animals   terrestres,   aquàtics   i   aeris.  
 

MÚSICA  

Aquí   teniu   les   activitats   de   música  
 
https://view.genial.ly/5ea9f16db031cc0d780d6c9f  
Espero   que   en   gaudiu.  
 

PLÀSTICA  

El   treball   d’aquesta   setmana   consisteix   a   elaborar   l’ aparador   de   llibres   ambientats    que  
us   proposem   des   de   l’escola.   Quan   ho   tingueu   fet   em   podeu   enviar   dues    fotos:   una   de  
vosaltres   amb   el   llibre   o   conte   triat.   L’altra   foto   de   l’exposició   que   heu   muntat.   
Segur   que   ho   fareu   divertit   i   original!!  

EDUCACIÓ   FÍSICA  

Podeu   muntar   un   circuit   d’habilitats?   Mireu   aquest   i   proveu   de   fer-ne   un   amb   coses   que  
tingueu   per   casa:   
https://www.youtube.com/watch?v=E9BgJoY_mDE  
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CONNEXIÓ   MEET  

 
Ens   connectem   els   dimarts   a   partir   de   les   16:00.  
 
1r  grup  a  les  16:00:  Mohamed,  Kevin  B.,  Pau,  Llàtzer,  Leire,  Albert,  Lutz  i               
Montserrat.  
 
2n   grup   a   les   16:30:   Rayan,   Carla,   Pere,   Roc,   Joel,   Abril,   Nil   i   Daniel.  
 
3r   grup   a   les   17:00:   Elsa,   Nerea,   Irina,   Ivet,   Diego,   Kevin   R.,   Tià   i   Isaac.  
 
L’enllaç:    https://meet.google.com/jjn-nejv-bvc  
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