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Setmana del 18 al 25 de maig 

TASQUES GENERALS 

-Aquesta setmana tinc una sorpresa!!!!...algú ha vingut de SANT PERE DE           
RIUDEBITLLES a casa meva i com que sabia que ens agrada molt comptar els dies i fa                 
molt,molt i molt que no ens veiem... m’ha deixat una foto d’un tros de la classe ,que els                  
encarregats de la data cada matí assenyalaven i després podien escriure a la             
pissarra….sabeu de què parlo??? 
 
Foto  
 
La data sempre la podeu practicar...i posar amb les tasques que aneu fent…,  
 
   DATA CURTA: 18-5-2020 
   DATA LLARGA: DILLUNS,18 DE MAIG DE 2020 
 
 
-Bé aquest any és celebra el CENTENARI (100 anys) d’un personatge que potser molts              
de vosaltres n’heu sentit a parlar o no…!!!GIANNI RODARI (1920-1980) Itàlia, era            
escriptor, mestre i periodista .I sabeu que, li encantava explicar contes,inventar           
històries,jugar amb les lletres i les paraules (com a nosaltres). 
 
És per això que aquesta setmana tota l’escola Sant Jeroni desde P3 a 6è farem un petita                 
menció per recordar aquest personatge que va aportar tant i tant al nostre escenari,al món               
dels contes,la fantasia i les històries i jocs que tant ens agraden.(si voleu saber més coses                
o escoltar més contes vosaltres mateixos amb ajuda d’algú podeu cercar més informació). 
 
Ara un primer tastet per escoltar un dels seus contes.  
 
Contes per Telèfon  
(sols l’ escoltarem). 
 
-Ara us proposo aprofitant el títol del conte, fabricar un telèfon casolà i així podreu jugar al                 
joc del telèfon i també podreu explicar petites històries a algú que us vulgui escoltar,és               
molt fàcil: 
 
Telèfon 
 
-Aquesta setmana no l’ explico però esteu ben atents i fixe-vos amb les il·lustracions son               
molt maques.El protagonista n’és un nen que es diu Martín i es titula:”EL CAMINO QUE               
NO IBA A NINGUNA PARTE”. 
 
Conte 

mailto:teresa.valero@santjeroni.org
https://drive.google.com/open?id=1_q8aGKMVJbYUTc16KBX6NN_uUu3iU2Ne
https://www.youtube.com/watch?v=bYvEkeq8amI
https://genius.diba.cat/documents/6200569/306405112/Constru%C3%AFm_tel%C3%A8fon+%281%29.pdf/e9a1c94c-51dc-4043-a407-d38e023dc6da
https://www.youtube.com/watch?v=wrP00GkPNBs


 

  
-Ara us proposo que us convertiu amb el o la protagonista del conte, i que dibuixeu o                 
pugueu escriure quin camí triaríeu i que us agradaria trobar-vos... !!!al final del camí….! 
 
 
1.CIUTAT 
2.MAR 
3.???? 
 
Recordeu una feina que van fer un dia i en vam estar parlant…:d’aquesta frase: 
 

QUI TÉ UN AMIC/AMIGA TÉ UN  TRESOR. 
Foto (recordeu  que  ja la teniu feta a les tasques 2on.T.Llengua Fitxa 5). 
 
 
-Ara us proposo dues endevinalles...deixaré una pista per cadascuna però heu de 
pensar...ehhh! 
 
Endev.1 
 
Endev.2 
 
 
Pista 1 
 
Pista 2 
 
-Aquí  teniu algunes fitxes per treballar sobre paper. 
 
Fitxa 1 

Fitxa 2 

Ara tal com us vaig explicar el dijous passat (14-5-2020 connex.meet)  posaré les fitxes 

del 2on.T.Us assenyalo el número de la fitxa que està al davant si es de Llengua o                 

Matemàtiques. 

Fitxa Motxilla Colònies (vocabulari de les coses que necessitem portar).També poden 

pintar la motxilla i resseguir els noms amb rotulador,fer una petita frase,...  

Llengua:-Fitxa 8 Com es fa una anunci? (Llibret verd fil conductor 2on.T EN UN TRES I                

NO RES ja treballat). 

-Fitxa 18 Les set cabretes i el llop.*adhesius 

https://drive.google.com/open?id=1cy6fEY5GKrCEdTjARAaHPbfhRDAqPLzH
https://drive.google.com/open?id=1ad7vsm9kDIc9QtMJyXCpjCdzDxKnxgU0
https://drive.google.com/file/d/1agXJY0hsMv2FAnoAVGw7um7W4Q9mVR4I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1aFQyn_i7fIMZ-DQyahyvEcHzb_iGsTDk
https://drive.google.com/open?id=1aR8HDnVrXEGUgQiqhcblgL3nncKQfre_
https://drive.google.com/open?id=1kxhCLHErpE1hv-TuAUnuJySHXvPZtegL
https://drive.google.com/open?id=1Vs8oc5XZLHvO2ACbUJZ8LBJz_rmBDNea


 

Matemàtiques:-Fitxa 9 Com es fa una macedònia? (sempre abans podeu fer-ne una pel 

postre i després….feina) 

-Fitxa 16 Sudokus (costa una mica…però mica en mica)*adhesius 

Fins aviat elefantes i elefants! 
 

ANGLÈS 

Aquesta setmana treballarem els dies de la setmana,mesos de l’any i repassarem el             
temps. Teniu aquestes cançons que ja coneixen per recordar-ho. També us adjunto una             
altra cançó que inclou una activitat, i una fitxa per treballar-ho. 
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk 
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=fe&i=uddxtt&r
=az 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=hu&i=utudof&r
=mj 
 
Si teniu qualsevol dubte, sugerència, o necessiteu més recursos d’anglès, em podeu            
escriure al meu correu carlos.bernabeu@santjeroni.org També podeu seguir enviant-me         
vídeos i àudios i tasques anteriors o d’altres. 

PSICOMOTRICITAT 

Esteu preparats?  JUGUEM A FER CARES? 
 
Aquest és el joc que us proposo fer. Jugar amb el nostre cos per passar després a la 
creació al paper.  Us agradarà molt!  Mireu el PDF que us adjunto. 
 
PDF 
 
Envieu fotos de les vostres creacions el meu correu:   merce.isern@santjeroni.org  
 
Espero que ho passeu molt bé! 
 

MÚSICA 

Aquí teniu el material de música. La tasca està al final de tot del material 
 
https://view.genial.ly/5ebacc280be9a20d68191a48 
 
Per enviar-me les tasques aquí teniu el meu correu: meritxell.cuyas@santjeroni.org 
 
Espero que en gaudiu! 
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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 21 
meet.google.com/ejh-jhst-dxu 

(Abril M.,Judit,Nisrin,Mireia,Cristian,Teo,Bruno,Aaron,Abdkarim,Joan,Adrià,Nahuel i   
Jana). 
 
  
 
GRUP 2 (16:00 h.)Dijous 21 
meet.google.com/xgi-jzng-gfp 

(Emma,Lluna,Abril C.,Dídac,Joel,Èric,Luis,Mark,Biel,Marc,Mansa,Ayoub i Claudia). 
 
 
Desde aquesta setmana i fins que duri aquesta relació escola-família la nostra            

comunicació serà mitjançant el e-mail.  

 

teresa.valero@santjeroni.org 
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