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Setmana del 27 al 5 de maig  
 
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: 27-04-2020 
   DATA LLARGA: DILLUNS,27 D’ABRIL DE 2020 
 
AH!!! no oblideu que al calendari podem comptar molt, els dies que fa que no ens trobem a                  
l’escola, els dies que té cada mes,...i cadascú pot comptar tant com vulgui. 
 
Aquesta setmana el dijous 30 d’abril serà l’últim dia del mes i just estrenarem el mes de                 
MAIG que serà el número 5 (en la data curta) us trobareu la dita del mes al bloc. 
 
Una cosa també podeu practicar a més a més del nom els dos cognoms.  
 
-”LA CAPUTXETA NEGRA” l’escoltem,us l’explico i aniré passant les pàgines per què            
...pugueu veure les il·lustracions. 
 
Conte  
 
-Bé hi ara us proposo que pensem on va anar L’ELEFANT QUAN VA TROBAR LA SEVA                
BANDADA (a la pàgina 23 del conte…).Podeu fer un dibuix i escriure la frase,o              
explicar-ho. Recordeu que quan fem un dibuix primer pensem, dibuixem amb llapis i             
pintem...ens esforcem!!!  
 
-Al planeta TERRA (heu vist que estava darrere del conte) hi ha l'Àfrica on hi ha una selva                  
hàbitat de l’elefant de la nostra història.Us proposo que descobrim altres animals salvatges             
que hi viuen a la selva. 
Endevinalles 
Video 
 
-Mireu potser ja coneixeu aquesta petita història d’un XIMPANZÉ que va fer un viatge de               
BARCELONA  A L’ÀFRICA...a mi m’agradat molt i vull compartir-la amb vosaltres: 
Wounda 
  
-Us proposo que pugueu fer click a sobre de la paraula artista i crear el vostre propi quadre                  
virtual (a dins l’ordinador) podeu triar un tema de les propostes que surten,el que més us                
agradi;  

mailto:teresa.valero@santjeroni.org
https://drive.google.com/file/d/1LDAiwjgs-MaTJ4-qPDWwG_aCAstpZeAn/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=aTEb3P2VIoY
https://www.youtube.com/watch?v=8E1hY4Db6P0
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/una-abracada-molt-especial/video/4818592/


 

 
Artista (un cop obert amb el rectangle de la dreta mirem que tema volem INSPIRE ME! I                 
un cop triat al rectangle de l’esquerra LET’S CREATE i podeu crear el vostre super quadre                
ànims!!!).  
 
-La cuina dels titelles. Descobriu un personatge a la cuina,que ens explica una recepta              
BONÍSSIMA.  
 
Teatre  
 
(Sempre podeu provar de fer la recepta). 
 
-Ara us proposo jugar amb les paraules,si teniu revistes o diaris a casa retalleu les               
paraules dels titulars una per una.Si no en teniu,els podeu escriure vosaltres mateixos. 
Quan en tingueu 4 o 5 de retallades,barregeu les paraules i jugueu a combinar-les i a                
inventar titulars o frases noves,divertides,absurdes,... 
  
Foto 
 
-Ara pel que fa al llenguatge matemàtic us proposo jugar amb l’espai  i les formes. 
 
Espai 
 
-Aquesta setmana afegeixo 6 fitxes per treballar sobre paper. 
 
Fitxes 
 
Fins aviat elefantes i elefants! 
 
 
 
*He afegit un llistat amb el noms dels nens i nenes de la classe (així podem fixar-se com                  
s’escriu el nom dels molts companys que sense model obliden lletres). 
 
Llistat 
 

ANGLÈS 

Aquesta setmana treballarem el menjar (food). Podeu practicar en el primer enllaç i             
realitzar les següents fitxes interactives: 
https://www.englishactivities.net/es/vocabulario-en-ingl%C3%A9s?tema=Alimentos%20-%
20frutas&nivel=principante 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=dq&i=fxnd&r=
vn 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=ju&i=sxudf&r=
vd 
 
Després podeu també practicar la conversa relacionada amb el menjar realitzant           
dramatitzacions, o cantar i ballar cançons en anglès ja treballades, i gravar-les en audio o               

https://www.tate.org.uk/kids/games-quizzes/tate-paint
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/la-caputxeta/video/5743516/
https://drive.google.com/open?id=1MH8dcEB8QTYH8RT1V8xEhujhnFhdhKkt
https://clic.xtec.cat/projects/espforma/jclic.js/index.html
https://drive.google.com/open?id=1MtOIYzkrcYYSyXLwk1U8Qbwy_Ew3RZ-B
https://drive.google.com/open?id=1Ib_94cW74LGRatNvj2Wwt5PZtwpNy0hzk3sYuKMm3t4
https://www.englishactivities.net/es/vocabulario-en-ingl%C3%A9s?tema=Alimentos%20-%20frutas&nivel=principante
https://www.englishactivities.net/es/vocabulario-en-ingl%C3%A9s?tema=Alimentos%20-%20frutas&nivel=principante
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=dq&i=fxnd&r=vn
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=dq&i=fxnd&r=vn
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=ju&i=sxudf&r=vd
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=ju&i=sxudf&r=vd


 

vídeo i enviarme’ls. Aquí teniu uns vídeos on teniu alguns exemples. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 
https://www.youtube.com/watch?v=yUw3-im44qY 
https://www.youtube.com/watch?v=CtsG2klnuGk 
https://www.youtube.com/watch?v=a9W4fEVTFHY 
 
La meua adreça de correu:    carlos.bernabeu@santjeroni.org 
 

PSICOMOTRICITAT 

Aquesta setmana us proposo algun joc amb EL COS que podeu escollir, i anar fent quan 
tingueu alguna estona. 
★ Joc d’endevinar animals: cadascú ha de fer la postura i/o el moviment d’un             

animal perquè els altres endevini. (Es pot fer d’esports, de professions, etc.) En             
aquest enllaç hi ha idees de com imitar als animals:          
https://youtu.be/8wuxQI3MOmM 
 

★ Joc de pica paret animal: És el joc tradicional de “Un dos tres pica paret” però                
quan quedem com estàtues hem de fer-ho agafant la forma de l’animal que digui el               
que para. Qui para es posa d’esquena als altres i ha de dir: “Un dos tres pica paret                  
“nom d’un animal (p. exemple: elefant)”. Els altres s’han de posar una mica lluny i               
anar avançant mentre el que para no els veu, i quan es quedin en estàtues es                
quedaran en forma d’elefants. 

 
La meva adreça de correu:    merce.isern@santjeroni.org 
 
Us ho passareu molt bé!. 
 

MÚSICA 

 
Aquí teniu l’enllaç de música 
 
https://view.genial.ly/5e9eafea15db6d0db1fece4e 
 
En principi no us demano que m’envieu gran cosa. Però si teniu ganes de fer un 
video de la cançó o fer-ne un dibuix, o un vídeo…. 
me’l podeu enviar a: meritxell.cuyas@santjeroni.org 
 

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.) DIJOUS 30 d’ABRIL 
meet.google.com/xar-dgmv-xuj 
 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=yUw3-im44qY
https://www.youtube.com/watch?v=CtsG2klnuGk
https://www.youtube.com/watch?v=a9W4fEVTFHY
https://youtu.be/8wuxQI3MOmM
mailto:merce.isern@santjeroni.org
https://view.genial.ly/5e9eafea15db6d0db1fece4e
mailto:meritxell.cuyas@santjeroni.org


 

(Mireia,Claudia,Nahuel,Joel,Ayoub,Èric,Mansa,Teo,Abril M.,Luís,Abdkarim ,Emma i Mark).  
 
GRUP 2 (16:00H.)DIJOUS 30 D’ABRIL 
meet.google.com/xar-dgmv-xuj 
 
(Joan,Abril C.,DÍdac,Judit,Jana,Biel,Marc,Nisrin,Bruno,Adrià,Lluna,Aaron i Cristian). 
 
 
 
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/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhi
flbjgfic 
 

 
 
 
 

mailto:teresa.valero@santjeroni.org
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic

