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TASQUES GENERALS 

 
- Ja hem arribat al mes de JUNY, qui ens ho anava a dir, sols puc felicitar vos per ser                     

valentes i valents i tenir gairebé sempre un somriure ...tot i que cada setmana no ens                
hem vist ni escoltat… ,(tothom ens hem esforçat molt: pare,mare,germans grans i petits             
,tiets, avis,amics ,veïns...  fins i tot l’elefant  va sortir de l’escola per poder vos   saludar). 
 
La data sempre la podeu practicar...i posar amb les tasques que aneu fent…,  
 
   DATA CURTA: 1-6-2020 
   DATA LLARGA: DILLUNS,1 DE JUNY DE 2020 
 
-Aquesta setmana a l’escola treballarem de P3 a 6è aspectes relacionats amb el Medi              
Ambient i reflexionarem de que fem ,o com nosaltres podem ajudar perquè la TERRA              
sigui un espai sostenible on tots els éssers vius puguem viure en les millors condicions. 
 
Portada 
 
3 RRR 
  
-Us proposo fer un dibuix on sortiu vosaltres fent alguna acció que ajudi a la sostenibilitat                
del nostre estimat planeta.(igual que les tres bessones amb les 3 erres). 
 
Mireu a Vilafranca del Penedès els contenidors son molt bonics (almenys per a mí) una               
il.lustradora vilafranquina Nenén va decorar els contenidors,mireu...als dibuixos recrea         
una familia que recicla diferents residus.  
 
 
Vidre  
 
Paper 
 
Plàstic 
 
Orgànic 
 
  
  -Ara us proposo dues endevinalles...deixaré una pista per cadascuna però heu de  
pensar...ehhh! 
 
Endev.1 
 
Endev.2  
 
Pista 1 
 

https://drive.google.com/open?id=1ik0eBqNBs--nv8nqPcyE97rq7aQWjC5P
https://drive.google.com/open?id=1m1e7Nq8y7V0KxslnbUOS1bbQjEaImXZq
https://drive.google.com/open?id=1ix9kyET5ja5Sd0zbf1y27zdi2mjeEHmE
https://drive.google.com/open?id=1ixKNoWjw9_Rp_gfZa6jp_QbGhJ4EzU5N
https://drive.google.com/open?id=1j0JsB5zcPVn0Ckd26_LzZs55-MBX7Fee
https://drive.google.com/open?id=1ixTqha9hrdrtZnemOGGKhAlni2W1LYgR
https://drive.google.com/open?id=1jgdFLfGX1SbJM2ghiI8PqACmIFcqW8Cq
https://drive.google.com/open?id=1jnRcArgCkPv9lIe36pi7ELBp7-b67nEi
https://drive.google.com/open?id=1jgzs3XQoa2UFob7FU_BTvYYk9u3O17Zi


 

Pista 2 
 
-Mireu ja ens queda molt poquet per marxar de vacances...us llegeixo un poema: 
 
Poema 
 
Text 
 
-Ara i seguint en la proposta de la setmana passada (25 al 1 de juny) MITJÓ AL BALCÓ, 
toca decorar amb gust i alegria els nostres balcons,finestres o qualsevol obertura al 
cel,posem un model, hi podreu ser tan originals com vulgueu: pintat,decorat amb 
roba,amb trossos de paper,amb fils o llanes…!!!! Farem BANDEROLES DE MITJONS. 
(Aquesta setmana  ens proposen fer una BANDEROLA DE MITJONS per decorar el nostre 

balcó).Espero que  recordeu que és una BANDEROLA...no és el mateix que una BANDERA 

tot i compartir moltes lletres.  

 

https://youtu.be/RTYHz8rhOtgeo 
 
Banderola 
 
Model 
 
 
-Fitxes material 2on.Trimestre Ed.Barcanova: 
 
Llengua: 

Bé ara programaré  les fitxes del Tercer Trimestre (20 fitxes).Primer per engegar el treball 

de les fitxes descobrirem amb els nens el conte conductor dels nostres personatges: 

ANEM DE COLÒNIES ( La Fàtima i L’Òscar).Aquesta petita història la podem descobrir 

amb els nens llegint bafarades,rètols,cartell del menú,... 

Fitxa 1.Llengua On diu el mateix?  

Fitxa 2 Llengua   Què són? 

Fitxa 3 Llengua    Enganxar la imatge corresponent del conte al costat de cada 

frase.(Cartolina 1).  

Matemàtiques: 

(acabem les que ens quedem) 

Fitxa 19 Càlcul Mental.  

https://drive.google.com/open?id=1jrkJ5tF3IOBNGR4gcZXZX0NJNhTUbbP4
https://drive.google.com/open?id=1kDsP4xDIRLAzWrrajY5gykapngxk8Gph
https://drive.google.com/open?id=1k7hZae1ajLJXsErxo76obIPg87rvVqZB
https://youtu.be/RTYHz8rhOtg
https://drive.google.com/open?id=1nM5WUZwoQ8psXDYUKn17aL8zW9xf5OXR
https://drive.google.com/open?id=1m1EtUjZRLE4E6jwts8MLM65jyENeY-_k


 

Fitxa 21 Es poden copiar? Aquesta activitat ja l’hem practicat amb geoplans i gomes que 

fem servir a l’aula com a racó. 

Fitxa 22 Quin va abans? Quin va després? 

*ARA JA PODEM ENGEGAR EL 3er.Trimestre Matemàtiques (24 fitxes)  

Matemàtiques 3er Trimestre: 

Fitxa 2 De petit a gran i de gran a petit? 

(potser per a molts nens va bé tenir la recta numérica a un full). 

Fitxa 3 Poden ser iguals i diferents? 

( costa una mica han d’estar ben concentrats)  

Fins aviat elefantes i elefants!1 

 

*Pel que fa a l’àrea de Llengua el conte tradicional d’aquest trimestre és: EL  VESTIT 

NOU DE L’EMPERADOR.(Cada paraula del títol està escrita en un color diferent) .Els 

nens tenen una bossa de plàstic on tenen 8 làmines ,4 del conte de Les set cabretes i el 

llop ,i 4 d’aquest últim El vestit nou de l’emperador. 

Ara us passo enllaç per poder escoltar el conte i després us dic  les fitxes de l’àrea 

relacionades en el conte. 

Conte 

A l’escola ho fem de la mateixa manera sols escoltem i després amb les petites làmines 

posem imatges. 

Fitxes relacionades en el conte.Llengua 

Fitxa 12 Què passa en cada escena? 

Fitxa 14 A quin conte corresponen?(cada bafarada pertany al conte d’una unitat) 

1er T. Els follets sabaters. 

2on T. Les set cabretes i el llop. 

3er. T. El vestit nou de l'emperador. 

*(Aquí queda pautat  el conte tradicional del 3er.Trimestre).Però no vol dir que s’hagi de 

fer aquesta setmana,cada família i nen  al seu ritme,sols ho deixo perquè  quedi pautat.  

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1470085__34_107447.mp3


 

ANGLÈS 

Aquesta setmana treballem els animals. Aquí teniu una cançó que feiem en classe que              
poden ballar. I unes fitxes per treballar. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P5&s=English&t=0x3yddaslp&l=uj&i=ufdz&r=lh 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P5&s=English&t=0x3yddaslp&l=jq&i=unndcs&r=y
b 
 Aquí teniu uns jocs per seguir aprenent. 
http://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals.htm 
 
 
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 

Fem construccions? 
 
Us recordeu de les construccions que feia al gimnàs de l’escola?  Les construccions que 
feia amb peces toves i després les destruíem tots amb alguna part del nostre cos. Aquí us 
deixo una foto perquè refresqueu la memòria. 
 
Foto   
 
Aquesta setmana us proposo que sigueu vosaltres qui construïu la construcció i            
després feu la destrucció ràpida amb la part que us agradi més del vostre cos (peus, cap,                 
braços, mans….).  
 
Esteu preparats? Primer de tot, hem de fer d’INVESTIGADORS i d’INVESTIGADORES.           
Hem de buscar diversos materials que tingueu per casa que us serveixi per construir              
(rotllos de paper de vàter, de cuina, caixes de cartró, gots de plàstic, estris de la cuina,                 
etc). 
 
Ara, si ho teniu tot preparat, podeu començar a fer-la. Després de destruir-la podeu jugar               
amb el material utilitzat. 
 
Envieu fotos de la construcció:  merce.isern@santjeroni.org  
 
Un petó molt fort! 
 

MÚSICA 

 
Hola! Aquí teniu els materials de música: 
 
https://view.genial.ly/5ece880aca7e520d8ded6dad 

https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P5&s=English&t=0x3yddaslp&l=uj&i=ufdz&r=lh
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P5&s=English&t=0x3yddaslp&l=jq&i=unndcs&r=yb
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P5&s=English&t=0x3yddaslp&l=jq&i=unndcs&r=yb
http://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals.htm
mailto:carlos.bernabeu@santjeroni.org
https://drive.google.com/open?id=1m5EY3jChgPnCHBch3bc3a0aKcNwRQjSB
mailto:merce.isern@santjeroni.org
https://view.genial.ly/5ece880aca7e520d8ded6dad


 

 
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 4  
meet.google.com/fja-omco-eun 

 
(Abril M.,Judit,Nisrin,Mireia,Cristian,Teo,Bruno,Aaron,Abdkarim,Joan,Adrià,Nahuel  
i Jana). 
 
  
 
GRUP 2 (16:00 h.) Dijous 4 
meet.google.com/ivv-aepp-hkh 

 
(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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