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Setmana del 20 al 27 d’abril  
 

TASQUES GENERALS 

- Recordeu que cada dia al matí i amb ajuda d’un calendari sempre podeu mirar el dia                 
en que us trobeu i el número, el mes i ara com ja sabeu estem a la PRIMAVERA (que                   
juntament amb l’ESTIU, LA TARDOR I L’HIVERN, son les quatre estacions de            
l’any).Tampoc oblideu que cada any ( ara 2020) té 12 mesos ( ara a l’ABRIL) tota                
aquesta informació la trobareu  al calendari (de casa) . 
La data sempre la podeu practicar i posar en algún dibuix  o tasca que feu; 
   DATA CURTA: 20-4-2020 
   DATA LLARGA: DILLUNS,20 D’ABRIL DE 2020 
AH!!! no oblideu que al calendari poder comptar molt, els dies que fa que no ens trobem                 
a l’escola, els dies que tenen dos mesos,...i cadascú pot comptar tant com vulgui. 
*Aquest mes té al seu nom les mateixes que dues companyes de la classe, l’Abril Carles                
i l’Abril Muñoz. 
 
Una cosa també podeu practicar a més a més del nom els dos cognoms.  
Bé aquest dijous celebrarem la Diada de Sant Jordi i per això us proposo: 
 
-”La llegenda de Santa Jordina” primer l’escoltarem i ens podem imaginar tot i             
l’il.lustradora que va fent els dibuixos...com seria per nosaltres. Després també la podem             
explicar als membres de la nostra família la llegenda.  
 
LLEGENDA 
proposta  
escolta 
 
-Us proposo que tot i que serà una Diada diferent fem una rosa per guarnir               
balcons,finestres,jardins….Aquesta activitat està proposada a tots els nens i nenes de           
l’escola,després en podeu enviar una foto o ensenyar- me la vostra rosa .(quan ens              
trobem divendres).Deixo alguns exemples però segur que a casa la vostra família i             
vosaltres teniu més idees i materials diferents. 
https://www.youtube.com/watch?v=FVxbSLFd_3I 
https://www.youtube.com/watch?v=gk4qY61AzvE 
 
-La cuina dels titelles. Descobriu un  personatge FEROÇ a la cuina. (Anem al teatre).  
 
Teatre  
 
-Ara o més tard Sumes i restes. 
  Pensem  
 

mailto:teresa.valero@santjeroni.org
https://beteve.cat/dibuixacontes/la-llegenda-de-santa-jordina/
https://drive.google.com/file/d/1G0cmQQxExzJZ2iKjvmZLaW-M6xNSfMD1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkX9anAxQ-I6cUNk8QaEEdMJuBJF9MB0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=FVxbSLFd_3I
https://www.youtube.com/watch?v=gk4qY61AzvE
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/la-cuina-dels-titelles/el-drac/video/5744416/
https://clic.xtec.cat/projects/sumasre2/jclic.js/index.html


 

-Ara va de lletres…: 
  Abecedari 
 
 
Fins aviat elefantes i elefants! 
 

ANGLÈS 

Aquesta setmana us propose practicar amb la família aquests diàlegs molt bàsics del 
següent vídeo.  
https://www.youtube.com/watch?v=AA5hOCxlRaI 
Podeu fer un vídeo representant aquestes situacions i enviar-me’l i així poder veure com 
parleu anglès i actueu. Han de ser molt curts, de no més de 50 segons. 
 
Aquí dos enllaços per practicar vocabulari bàsic amb fitxes interactives. Quan les 
acabeu us demanarà el nom i automàticament s’enviaran els resultats al meu correu. 
 
https://es.liveworksheets.com/go118291fu?a=send&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp 
https://es.liveworksheets.com/eg84747dk?a=send&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp 
 
També podeu gravar-se cantant o ballant alguna de les cançons que ja coneixen, i 
seguir practicant en pàgines web. Us recomane l’aplicació de mòbil  “Pili Pop English”.  
 
La meua adreça de correu:    carlos.bernabeu@santjeroni.org 
 

PSICOMOTRICITAT 

Preparats per fer psico!  Porteu tots roba còmode i bambes! 
Comenceu recordant les tres normes de psico: 

1. No fer-se mal ni fer mal a ningú. 
2. Respecteu el joc dels jugadors. 
3. Quan els pares diguin “el temps de jugar s’ha acabat” deixeu de jugar i 

comenceu a recollir tot el material utilitzat. 
 
Aquesta setmana us proposo SALTAR. 
★ Fareu un circuit. 

Per a realitzar aquest joc necessitareu: cartolines o fulls, llapis, colors, tisores, un 
plat i les vostres sabates. 
Fareu i decorareu cercles i empremtes del peu. Després, els retalleu. Per 
dibuixar el cercle fareu servir un plat. I per fer l’empremta fareu servir les vostres 
sabates. Una vegada preparats els cercles i les empremtes podeu jugar com 
vulgueu: saltar amb els peus oberts en les empremtes i tancats en el cercle, 
saltar esquivant les empremtes… 
Aquí us deixo un enllaç en el que apareix com preparar el material i fer el joc:  
https://www.youtube.com/watch?v=wWSrSX7RYN8 

Guardeu aquest material utilitzat a psico en una capsa o bossa per si l’utilitzem una altra 
vegada. 
 

https://clic.xtec.cat/projects/lectoesc/jclic.js/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=AA5hOCxlRaI
https://es.liveworksheets.com/go118291fu?a=send&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp
https://es.liveworksheets.com/eg84747dk?a=send&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp
https://www.youtube.com/watch?v=wWSrSX7RYN8


 

Podeu fer una foto saltant al circuit i així podré veure com us ha quedat. Envieu-la a la 
meva adreça de correu:    merce.isern@santjeroni.org 
 
Us ho passareu molt bé!. 
 

MÚSICA 

Aquí teniu les activitats de música 
https://view.genial.ly/5e996303206ade0e19f89e21/presentation-p5 
 

CONNEXIÓ MEET 

És tan senzill com clicar sobre l’enllaç a l’hora que us hagin informat els tutors/es. Es pot                 
utilitzar el telèfon mòbil, la tablet i/o l’ordinador portàtil (si té càmera i audio). 
 
GRUP 1 (15:00h.) 
meet.google.com/kco-qkfx-qjr 
(Mireia,Nisrin,Claudia,Bruno,Abril C.,Adrià,Lluna,Èric,Aaron,Cristian,Mansa,Nahuel i   
Joel). 
 
GRUP 2 (16:00h.) 
meet.google.com/dxg-nyqv-mcv 
(Ayoub,Joan,Teo,Abril M.,DÍdac,Judit,Luis,Jana,Biel,Marc,Abdkarim,Emma i Mark). 
 
Sols us volia felicitar com a famílies (més a les 19 que ahir us vau afegir a la cita pel                    
meet),de moment i com veieu he mantingut els mateixos agrupaments, ja anirem            
canviant, espero que  puguem trobar-nos  totes i tots...i poc a poc anirem fent. 
 
 
Desde aquesta setmana i fins que duri aquesta relació escola-família la nostra            

comunicació serà mitjançant el e-mail.  

 

teresa.valero@santjeroni.org 

 

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/bjkegbgpfgpikgkfidhcih
hiflbjgfic 
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