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TASQUES GENERALS 

-Aquesta setmana és l’última del més de maig, quan es tornem a trobar ja serem al mes de                  
JUNY,  I també canviarem d’estació, passaren de la PRIMAVERA a l’ESTIU. 
Segur que tot i no estar a l’escola,i fer una mica les tasques desde casa i trobar-nos a                   

través de les pantalles no hareu oblidat que a l’estiu, quan acaba l’escola arriben les               
vacances: platja,piscina,gelats,...viatges,trobades amb els familiars que potser viuen        
lluny…!!! 
Doncs si tot això i moltes més coses...aquestes vacances segur que en descobrirem de               

noves...perquè potser hi haurà coses que canviaran…! 
  
La data sempre la podeu practicar...i posar amb les tasques que aneu fent…,  
 
   DATA CURTA: 25-5-2020 
   DATA LLARGA: DILLUNS,25 DE MAIG DE 2020 
 
(ja posaré la dita del mes de JUNY). 
 
-Llistat mesos de l’any: 
1.GENER 
2.FEBRER 
3.MARÇ 
4.ABRIL 
5.MAIG 
6.????? 
 Podeu acabar aquest llistat fins arribar a l’últim mes de l’any? 
 
 
-Bé aquesta aquesta setmana l’Escola Sant Jeroni com cada any al mes de JUNY, 
participarem a la Festa del Mitjó…!!! aquesta setmana us proposem fer una titella de dit.Tot               
i el model sempre hi  podeu inventar d’altres...  
  
Video 
Model 
  
 
-Aquesta setmana us explico un conte que crec que us agradarà…fa riure i el seu               
protagonista és un LLOP ben peculiar…! us ensenyo la portada i llegiu el títol a veure si                 
descobriu que passa,...!  
 
Portada 
 
SEGUR QUE JA HEU DESCOBERT QUE HI HA D'ESTRANY AL TÍTOL!!!! (D).  
I ara preparats per escoltar…. 
 
Conte   
 

https://www.youtube.com/watch?v=XwYCkaOJ4WE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1xfAKDVTZlh760ZXr_49B9DQxe-mU6WPt
https://drive.google.com/open?id=1ex6668cb1HT2Qe3GpC3VNS5L859YsHLJ
https://drive.google.com/open?id=1eo8Jy12oEERCvjT6ai3CyTyx5ljlt2jc


 

-Us proposo amb un full blanc escrigueu,i feu el dibuix del menú d’un dia,potser sopar o                
dinar (però una consigna :hi ha d’haver-hi algun plat del menjar VEGETADIÀ!,). 
Ex.  
  
  -Ara us proposo dues endevinalles...deixaré una pista per cadascuna però heu de  
pensar...ehhh! 
 
Endev.1 
 
Endev.2 
 
 
Pista 1 
 
Pista 2 
 
-Proposo algún enllaç interactiu: 
 
Fruita 1 
 
  
Fruita 2 
 
 
 
-Fitxes material 2on.Trimestre Ed.Barcanova: 
 
Llengua:-Fitxa 20 Com es pot descriure la imatge? . 

(De llengua crec que  queden dues fitxes del 1er trimestre les poden fer).  

Matemàtiques:-Fitxa 11 Només hi ha un resultat? ( són els problemes de càlcul mental que 

a la classe sempre els hi llegeixo dos cops, primer escoltem i després registrem 

resultat,posant el nº al quadrat  i encerclant de que ens parla el problema).  

(aquesta fitxa 11 sols la tenen pendent el grup 2 :Mansa,Mireia,Nahuel,Abril 

M.,Mark,Teo,Emma,Abdakarim,Claudia,Luís,Joel i Èric-Marc). 

-Fitxa 13 Qui ha recollit més aigua? (feina x grups,però la podem fer recollint aigua en 

quatre recipients diferents A/B/C/ i D..).  

-Fitxa 17 Interior,exterior i frontera. 

Fins aviat elefantes i elefants! 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1f8JmmshjyZ1cNGLqvCzHtCdSI3djcTeU
https://drive.google.com/open?id=1dH0yUenn704Fvnz7V3Z1rWioK80qEEUN
https://drive.google.com/open?id=1drdQ_rHJ_p_cdUrAqBUs03_pl1lwv1oJ
https://drive.google.com/open?id=1dOtVQAM_ye8NnhUYmpKVn0mDmPM9BZNQ
https://drive.google.com/open?id=1duMKEMRKSniV8kuY78kEi3sAw-z9zcu2
https://clic.xtec.cat/projects/mengfrui/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/mengfru2/jclic.js/index.html


 

 

ANGLÈS 

Repassem els transports amb una cançó que ja feiem en classe i una altra nova.  
https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw 
https://www.youtube.com/watch?v=BdrZWu2dZ4c 
 
I aquestes fitxes per repassar. (És recomanable que feu servir el navegador Chrome             
perquè funcioni bé el so) 
 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=kx&i=xcutf&r=
dx 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=ot&i=utssdt&r=
cv 
 
Per seguir amb els vídeos i audios de conversa us poso aquest exemple. 
https://www.youtube.com/watch?v=DbOJuTOEYvs 
 
 
 
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 

Us animeu a construir una cabana a dins de casa?  Amb una mica d'imaginació i amb 
coses que podem trobar a casa us podeu construir un refugi màgic! 
 
On construirem la cabana?  Potser a dins de casa, la terrassa, el balcó…. Després 
busqueu el material. Podeu fer servir qualsevol cosa!  Des d’una caixa de cartró, taules, 
cadires, sofàs, tipi d’indis, estenedor de la roba… i després pot cobrir-se amb llençols, 
robes grans, estovalles, etc. 
 
Ara, si ho teniu tot preparat, podeu començar a fer-la. 
 
Jo també el menjador de casa meva m’he construït una cabana amb unes cadires i uns 
llençols. A dins hi he posat uns coixins per estirar-me. A la meva cabana puc fer moltes 
coses: en relaxo, miro contes…. La voleu veure?  Feu clic on posa  
 
Foto 
 
Us hi apunteu?  A veure si m’ensenyeu les vostres fantàstiques cabanes a: 
merce.isern@santjeroni.org  
 
Un petó molt fort! 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw
https://www.youtube.com/watch?v=BdrZWu2dZ4c
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=kx&i=xcutf&r=dx
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=kx&i=xcutf&r=dx
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=ot&i=utssdt&r=cv
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=ot&i=utssdt&r=cv
https://www.youtube.com/watch?v=DbOJuTOEYvs
mailto:carlos.bernabeu@santjeroni.org
https://drive.google.com/open?id=1iBWPUuB4GKk-blNa74B9vUUqVKBta3eS
mailto:merce.isern@santjeroni.org


 

 

MÚSICA 

Hola! aquí us deixo el material de música d’aquesta setmana: 
 
https://view.genial.ly/5ec44cd317e1d50d37c22701 
 
Per enviar-me les tasques aquí teniu el meu correu: meritxell.cuyas@santjeroni.org 
 
Espero que us ho passeu bé! 
 

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 28  
meet.google.com/jfg-oehf-xxc 

(Abril M.,Ayoub,Mansa,Claudia,Luis,Abdakarim,Teo,Biel.Lluna,Bruno,Adrià,Mark i   
Emma). 
 
  
 
GRUP 2 (16:00 h.)Dijous 28 
meet.google.com/ipm-fdxg-exd 

 
(Joel,Èric,Abril C.,Joan,Mireia,Aaron,Jana,Marc,Dídac,Nahuel,Cristian,Judit i Nisrin). 
 
 
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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