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Setmana de l’11 al 18 de maig 

TASQUES GENERALS 

- Recordeu que ja us vaig dir que podeu comptar dies al calendari, avui us faig una                 
proposta i quan ens trobem el dijous 14 de maig ja en direu,mireu l’últim dia de l’escola                 
quan ens van “acomiadar” era un DIJOUS 12 de MARÇ (està assenyalat) a la foto que us                 
he posat del meu calendari, amb els dies de MARÇ i ABRIL fan un total de 47 DIES...però                  
aquí tindreu que afegir els dies de MAIG…! Ara ja podeu comptar 47-48-49-....i ja em direu                
el total de dies (sempre us pot  ajudar algú,és molt difícil). 
 
Calendari 
 
La data sempre la podeu practicar i posar en algún dibuix  o tasca que feu; 
 
   DATA CURTA: 11-5-2020 
   DATA LLARGA: DILLUNS,11 DE MAIG DE 2020 
 
-En aquest enllaç de Jclic relacionat amb el temps podeu jugar amb paraules relacionades              
amb el temps, escoltar sons (pluja,vent,..) i també hi ha una part amb dites on haureu de                 
buscar les paraules  que us van demanant.  
 
Temps 
 
-”LA GRANOTA TÉ POR” aquesta setmana us explico aquest conte ,primer l’escoltarem i             
ens fixarem amb les il.lustracions,obriu molt bé els ulls i pareu l’orella. 
 
Conte 
 
-Proposta ara farem un dibuix de nosaltres (amb totes les parts del cos             
:cap,coll,tronc,braços,mans,cames,peus,...sinó ens recorden de com som anem primer        
davant d’un mirall) i d’allò que ens fa por però heu de pensar-ho bé...tots tenim por d’alguna                 
cosa i és important parlar perquè ens farà sentir millor i sempre ens poden ajudar.+ 
 
-Mireu aquesta setmana  EL MONSTRE DE  COLORS    visita casa vostra per explicar-vos 
una cosa important i estar com a l’escola al vostre costat. 
Ara que ja heu escoltat molt i molt bé...us faig una pregunta:  
 
CONEIXEU  QUI US  EXPLICA AQUESTA HISTÒRIA?  
(bé ja en direu el proper dijous,espero que sí!!!!). 
Pista:Es una mestra de l’escola que tots i totes coneixeu.  
 
Covid-19 i el Monstre de Colors 
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https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&prj=q_temps
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https://drive.google.com/open?id=1q539exs-w3i5y4X1phQqcOAwJ9aAUvwa


 

-Ara van dos ENDEVINALLES...espero que siguin fàcil però penseu abans.(están amb           
lletra de pal intentem llegir-les). 
 
Endev.1 
 
Endev.2 
 
-I ara et proposo amb un   ?    ,quatre fitxes per a cadascú i un taulell,jugueu al tradicional 
joc del     ?         .Segur que algú de la família hi ha jugat alguna vegada!!!!  
 
?? AQUESTS INTERROGANTS SORTEN  DE LES ENDEVINALLES. 
 
 Sempre podeu jugar a qualsevol joc de taula i no oblideu que tot i no guanyar em d’acabar 
la partida.  
 
-Ara amb aquesta fitxa podeu jugar amb el dau,llegir i riure. 
 
Riu 
 
-Aquí  teniu algunes fitxes per treballar sobre paper. 
 
Fitxa 1 

Fitxa 2  

Fitxa 3 

Fins aviat elefantes i elefants! 
 

ANGLÈS 

Vídeo del conte “The frog that was afraid of the rain” i algunes activitats relacionades. 
● https://www.youtube.com/watch?v=YTyHTUU002E 
● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=ul&i=tn

xtns&r=yt 
 
Aquestes cançons també les treballarem en classe i les poden recordar. 

● "Wheels on the bus” https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0  
● “Pinnocchio song” https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA 

 
Us deixo també més pàgines on podeu treballar continguts d’anglès que hem treballat i              
d’altres. 
https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-preescolar#ingles 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/prese
ntacion.html 
 
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. 

https://drive.google.com/open?id=1WKOlTAqQWHbPd5Wcitd8ofeB8aPp2o0G
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https://drive.google.com/file/d/1jT6YgaJPR8Zngi6FMH4A28aLQVTgF4qH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0fEm5l1nXKa0WgWNozp-scywoZms1Kt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oANSP1YWj6iwxJ3Z-FH6yt-gyB73uoYQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YTyHTUU002E
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=ul&i=tnxtns&r=yt
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=ul&i=tnxtns&r=yt
https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0
https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA
https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-preescolar#ingles
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html
mailto:carlos.bernabeu@santjeroni.org


 

PSICOMOTRICITAT 

Aquesta setmana us proposo fer: 
 
Joc de les bitlles: Segur que tots i totes teniu joguines que podeu utilitzar de bitlles.  
Primer es col·loquen les bitlles juntes deixant un marge de separació entre elles (si les 
poseu molt juntes serà massa fàcil). Després haureu d’allunyar-vos de les bitlles caminant 
un mínim de cinc passes i fareu una marca a terra. Des d’el senyal, tirar la pilota per tal 
d’intentar tirar les bitlles a terra. Ahhh! Important, recordeu que la pilota ha de lliscar per 
terra, no pot anar-hi botant. 
Serà més divertit si els pares o germans juguen! 
 
Circuit per casa: Aprofitar elements de casa per a fer un circuit: 
 

- Passar per baix del túnel de les cadires. 
- Reptar com una serp per baix la taula. 
- Caminar sense caure per damunt de les cadires. 
- Moure amb el peu des d’una part a l’altra del passadís la pilota (sense xutar). 
- Encistellar 5 parells de mitjons. 
- Girar al voltant de la taula de centre. 
- Fer zig-zag al voltant de les plantes. 
- Fer tombarelles /croqueta per damunt del sofà. 

 
Pots fer un vídeo fent el circuit. Un vídeo de 1 minut (o dos vídeos) màxim. L’envieu a la 
meva adreça de correu:    merce.isern@santjeroni.org 
 

MÚSICA 

Les tasques de música: 
 
https://view.genial.ly/5eb035d87792df0d45feccf5 
 
Per enviar-me les tasques aquí teniu el meu correu: meritxell.cuyas@santjeroni.org 
 
Espero que en gaudiu! 
 

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 14 
meet.google.com/aht-dubz-hqo 

(Abril M.,Judit,Nisrin,Mireia,Cristian,Teo,Bruno,Aaron,Abdkarim,Joan,Adrià,Nahuel i   
Jana). 
 
  
 

mailto:merce.isern@santjeroni.org
https://view.genial.ly/5eb035d87792df0d45feccf5
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GRUP 2 (16:00 h.)Dijous 14 
meet.google.com/uku-omtr-ddw 

(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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