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Setmana del 5 al 11 de maig 

APARADOR DE LLIBRES AMBIENTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’escola aquesta setmana tenim un repte: 

Fer una exposició virtual de llibres i contes. 

Primer de tot tria un llibre que  t’agradi molt.  

Pensa una ambientació,  una  decoració al voltant. 

Pensa amb  els elements que surten al llibre: personatges, llocs, ambient, 
paisatges, situacions…. 

Ho pots fer amb moltes tècniques: dibuixant i pintant , retallant, amb plastilina, 
amb objectes reals, playmobils, legos,… 

Quan ho tinguis acabat , envia una o dues  fotografies on també hi surtis tu. 
En farem una exposició , un APARADOR DE LLIBRES.  Al Sant 
Jeroni llegim molt! 

mailto:teresa.valero@santjeroni.org


 
 

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: 5-5-2020 
   DATA LLARGA: DIMARTS,5 DE MAIG 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. 
 
El mes de MAIG té 31 dies ,un més que l’abril. 
 
Una cosa també podeu practicar a més a més del nom els dos cognoms.  
 
-”LA MUNTANYA DE LLIBRES MÉS ALTA DEL MÓN” 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 mireu ara que heu vist i escoltat el conte i amb ajuda de la mare,el pare,un                 
germà/germana gran….coneixeu algun del escenaris pels que passa la imaginació de           
l’Enric…(fins arribar a la muntanya més alta…)  
 
Escenaris  
  
Ara farem per cada escenari una petita frase...que penseu que feia i deia allà l’Enric. 
 
 
-Proposta ara farem un petit llistat amb el títol de 2 o 3 contes que més ens agraden.(això                  
potser ens ajudarà per fer la proposta que aquesta setmana farem tota l’escola de P3 a                
6é:APARADOR DE LLIBRES AMBIENTATS). 
 
Model 
 
-Podem inventar un rodolí amb el personatge del conte,del que heu escoltat (l’ENRIC,...) 
o amb el personatge del vostre conte. Després podeu fer el dibuix  del rodolí.. 
 
Escoltem 
 
Fitxa 
 
  

https://drive.google.com/open?id=1QFvvU8cCIi2EzTd59EzomTQierCSolZk
https://drive.google.com/drive/folders/1oG0EfmDfBFMaLd78WI25zpfLzlSKHkwq?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1tWYxHCm4Q1OBMnngYzjFq9z9Y7W3U4ZvMQa6Dslu2jo
https://drive.google.com/open?id=1B7vHy2j98lP2tqc7dSmnitIFPP5JE6Sj
https://drive.google.com/open?id=1nUaoHJPqP2vFvLbSFqo8WFeEKjly5zbM


 

 
  
 
-La cuina dels titelles. Descobriu un personatge a la cuina,que ens explica una recepta              
BONÍSSIMA.  
 
Teatre 
 
(Avui el personatge també és un nen ben especial com el del nostre conte). 
Mmmmmm…quan que m’agrada la PIZZA!!!!!  
  
-Ara pel que fa al llenguatge matemàtic us proposo un joc interactiu. 
 
Joc 
 
-Aquí teniu algunes fitxes per treballar sobre paper. 
 
Lletres 
 
Fitxa 1 
 
Fitxa 2  
 
Fins aviat elefantes i elefants! 
 

ANGLÈS 

Aquesta setmana treballarem el conte de la Rinxols d’Or en anglès “Goldilocks and the              
three bears”. He escollit aquestos tres de diferent estil, però de mateix contingut i adequats               
pel nivell. Podeu triar el que més us agrade o veure’ls tots.  

● https://www.youtube.com/watch?v=KndSVsY5HWM 
● https://www.youtube.com/watch?v=IR8LmcrwTzc 
● https://www.youtube.com/watch?v=m-wbGilH7cc 

 
Desprès poden realitzar aquestes fitxes interactives sobre el conte. Recordeu que quan            
l’acabeu, feu clic en “terminado”, us demanarà el nom, i automàticament s’enviaran els             
resultats al meu correu. 

1. https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P5&s=English&t=0x3yddaslp&l=lg&i=dxztsn
&r=id 

2. https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P5&s=English&t=0x3yddaslp&l=bl&i=uodnzc
&r=tt 

3. https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P5&s=English&t=0x3yddaslp&l=ug&i=uxxutt
&r=cp 

 
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://www.ccma.cat/tv3/alacarta/la-cuina-dels-titelles/pinotxo/video/5744379/
https://clic.xtec.cat/projects/jocmates/jclic.js/index.html
https://drive.google.com/open?id=1Dpw1o1aKaeeYWt-5i8A06tzOdbDrUojg
https://drive.google.com/file/d/1QOaL_8RjjmOD42fQ4x6avqibX_7OIMig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nJBVhD4in92aKj0L_3TBBVXwIPgQ5G_C/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=KndSVsY5HWM
https://www.youtube.com/watch?v=IR8LmcrwTzc
https://www.youtube.com/watch?v=m-wbGilH7cc
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P5&s=English&t=0x3yddaslp&l=lg&i=dxztsn&r=id
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P5&s=English&t=0x3yddaslp&l=lg&i=dxztsn&r=id
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P5&s=English&t=0x3yddaslp&l=bl&i=uodnzc&r=tt
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P5&s=English&t=0x3yddaslp&l=bl&i=uodnzc&r=tt
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P5&s=English&t=0x3yddaslp&l=ug&i=uxxutt&r=cp
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P5&s=English&t=0x3yddaslp&l=ug&i=uxxutt&r=cp
mailto:carlos.bernabeu@santjeroni.org


 

PSICOMOTRICITAT 

Aquesta setmana us proposo: 
Joc amb pilota:  

- Llençar la pilota amunt i fer 1, 2, 3… palmades abans de recollir-la. 
- Llençar la pilota amunt i fer el màxim de palmades abans de recollir-la. 
- Llençar la pilota amunt i fer un gir corporal abans de recollir-la. 
- Llençar la pilota amunt i tocar el terra amb la mà abans de recollir-la. 

 
Joc de relaxació: Fer dibuixos a l’esquena que s’ha d’intentar endevinar. Dibuixeu un “sol”, 
o un “núvol”, o una “flor”, o un “cargol”. Podeu afegir altres dibuixos o lletres que 
ells coneguin. 
 
Podeu fer una foto o un vídeo del joc de la pilota. El vídeo ha de ser molt curt, de no més de 
50 segons. L’envieu a la meva adreça de correu:    merce.isern@santjeroni.org 
 

MÚSICA 

Les tasques de música: 
 
https://view.genial.ly/5ea5f52eda73ac0d8b021db4 
 
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 7 
meet.google.com/tfv-kpva-eqx 

 
(Mireia,Claudia,Nahuel,Ayoub,Èric,Mansa,Teo,Abril Muñoz.,Luís,Abdkarim,,Emma, Mark i    
Aaroon).  
 
GRUP 2 (16:00H.)Dijous 7 
meet.google.com/ojr-gons-wgs 

 
(Joan,Abril C.,DÍdac,Judit,Jana,Biel,Marc,Nisrin,Bruno,Adrià,Lluna, Cristian,Joel). 
 
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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https://meet.google.com/tfv-kpva-eqx?hs=122
https://meet.google.com/ojr-gons-wgs?hs=122
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