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Setmana del 15 al 19 de juny 

TASQUES GENERALS 

- Bé ara sí que arribem al final...hi sabeu què passaria el 19 de JUNY si hi fóssim a                    
l’escola?..recolliríem i ens faríem una molt forta abraçada i ens desitjaríem un bon estiu              
i un bon descans,però ufff no estem a l’escola i ja tenim part de l’àlbum a casa….!!!però                 
també ens podrem acomiadar...i sabeu què passarà el 21 de JUNY canviarem            
d’estació,passarem de la PRIMAVERA a L’ESTIU!!!!!  
 
  
  DATA CURTA:15-6-2020 
  DATA LLARGA: DILLUNS,15 DE JUNY DE 2020 
 
-Aquesta setmana és l’última…ara sí que ens direm adéu i abandonarem les pantalles             
per un temps... com que en vaig oblidar la setmana passada. faig un llistat amb 7                
paraules dolces per a mi  que m’agraden molt i us vull regalar: 
 
LLISTA  DE  PARAULES DOLCES 
1.MARTÍ (L’ARC  DE  SANT) 
2.ABRAÇADA 
3.PETÓ 
4.AMICS/AMIGUES 
5.XOCOLATA 
6.NÚVOL 
7.COR 
….UFFFF!!!! N’HI HA TANTES QUE MAI NO ACABARÍA….!!!! 
 
-Aquesta setmana us proposo una faula,sabeu que és? és un conte on els protagonistes              
són animals i sempre hi ha amagat un missatge que serveix per aprendre molt,si voleu               
podeu buscar el significat de la paraula FAULA . 
 
Conte 
 
-Aquesta setmana no cal que en feu retorn de les feines però si voleu, podeu pensar si                 
us agradaria més ser llebre o tortuga i perquè?. 
 
-Ara per acabar un nou conte i recepta  de La cuina dels titelles:Alí Babà, potser molts de 
vosaltres coneix aquest personatge...sinó  el descobrireu. 
 
Alí Babà  
 
 
 

mailto:teresa.valero@santjeroni.org
https://beteve.cat/dibuixacontes/la-llebre-i-la-tortuga/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/ali-baba/video/5743546/


 

-Aquí us deixo uns quants enllaços que van lligats a la nova estació i a l’aigua: 
Peixos 
 
Balenes 
 
Comptem 
 
Emocions  
 
MATERIAL EDITORIAL P5:  
 
Llengua:(Fitxes 3er Trimestre Barcanova). 

Fitxa 7.Llengua Com s’ordenen les frases? (Cartolina 1) 

Fitxa 8 Llengua  Què s’hi ha d’escriure? (Fer invitació) 

Fitxa 9 Llengua  Com s’escriuen?  

Matemàtiques:(Fitxes 3er Trimestre Barcanova). 

Fitxa 7. Quina és la meitat? (Full d’adhesius) 

Fitxa 8. Quin signe hi va?  

Fitxa 9. Quina hora és? (Cartolina 9) 

En principi les fitxes que resten per acabar aquest trimestre les poden anar fent al llarg de 

l’estiu,a més a més ja us arribarà amb el informe un full de recomanacions com cada 

any,però especialment per totes i tots aniria bé no desconnectar del tot i mica en mica 

anar treballant això sí sense oblidar que és un període vacacional.  

Bon estiu  elefantes i elefants! 

Comiat 

 

 

ANGLÈS 

Vocabulari sobre l’estiu.  
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=vt&i=susdzd&r=qq 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=jc&i=cnzfdd& 
r=em 
 

https://clic.xtec.cat/projects/peixos3/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/balenes/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/matesinf/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/emocions/jclic.js/index.html
https://drive.google.com/open?id=132ruzuSkuF3_NHrW4vrPgGFnoY97O7-nebH2-Hj01cw
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=vt&i=susdzd&r=qq
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=jc&i=cnzfdd&r=em
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=jc&i=cnzfdd&r=em


 

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 

Aquesta serà l’última proposta i acomiadem així la manera de funcionar d’aquestes 
setmanes, donant per ha acabat aquest curs. És una proposta per ajudar-vos a passar els 
dies de més calor una miqueta més divertits. 
 
Us he preparat un joc per a jugar en família. És el joc de l’educació física a casa! 
 
Joc 

 
Espero que en gaudiu molt! 
 
Un petó molt fort!  Bon estiu! 
 
El meu correu:   merce.isern@santjeroni.org  
 

MÚSICA 

Aquí teniu els materials d’aquesta setmana: 
 
https://view.genial.ly/5ee4859237584d0da6288099 
 
Us desitjo un bon estiu! (Abraçades i petons!) 
 

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 de P5  Dijous 18 (15:30h.) (1 i 2) 
 
meet.google.com/sqz-jjje-vpf 

 
(Mireia,Nisrin,Claudia,Ayoub,Bruno,Abril C.,Adrià,Lluna,Èric,Aaron,Cristian,Mansa,Nahuel 
Joel,Joan,Teo,Abril M.,Dídac,Judit,Luis,Jana,Biel,Marc,Abdkarim,Emma i Mark). 
 
 
Desde aquesta setmana i fins que duri aquesta relació escola-família la nostra            

comunicació serà mitjançant el e-mail.  

 

teresa.valero@santjeroni.org 

 

mailto:carlos.bernabeu@santjeroni.org
https://drive.google.com/open?id=16tV0aEimyS8ycfefHyfzry-sb3q4ydc4
mailto:merce.isern@santjeroni.org
https://view.genial.ly/5ee4859237584d0da6288099
https://meet.google.com/sqz-jjje-vpf?hs=122&authuser=0
mailto:teresa.valero@santjeroni.org

