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Setmana del 8 al 15 de juny 

TASQUES GENERALS 

- Bé ja quasi arribem al final...mireu heu estat molt forts i fortes ,valents i valentes,us heu                  
fet grans i segurament haureu descobert coses que si la Covid-19 no hagués existit no               
haguessin descobert mai. Tot i que malauradament han mort moltes persones properes o             
no…!!!! (això és molt trist) els investigadors i científics intenten descobrir solucions per             
trobar un medicament que ens pugui ajudar….i així ens podrem curar si mai hi tornés...bé  
segur que ho acabarán descobrint. 
  
  DATA CURTA: 8-6-2020 
  DATA LLARGA: DILLUNS,8 DE JUNY DE 2020 
 
-Aquesta setmana és molt ESPECIAL i DIFERENT...I amb tantes setmanes davant de            
pantalles diferents, he pensat que podem anar acabant amb 7 contes,amb 7            
endevinalles,amb 7 paraules dolces, amb 7 paraules salades,...amb 7 desitjos,amb 7           
coses que volen dir a una amiga o amic,amb 7 cançons,amb 7 plats preferits,amb 7               
paisatges,...!!!! bé els llistat de 7 coses mai no acabaría o si….ja ho descobrireu….!!! 
 
Conte 1 
 
Conte 2 
 
Conte 3 
 
Conte 4 
  
Escolta 
 
Conte 5 
 
Conte 6 
 
Conte 7 
 
-Us proposo que després de veure,escoltar i llegir els 7 contes proposats com a comiat               
(de P5) trieu el que més us agradi feu un superdibuix i pugueu explicar perquè us ha                 
agradat. 
 
-Si voleu i en teniu ganes m’agradaria saber què és el que més heu trobat a faltar de                  
l’escola i que és el que més us ha agradat d’estar a casa. (Podeu fer una gravació o ja en                    
parlem quan ens trobem el proper dijous). 
   -Ara us proposo 7 endevinalles...deixaré una pista per cadascuna però heu de  
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pensar…: 
 
Endev.1 
Pista 1 
 
Endev.2 
Pista2 
Pista2 
 
Endev.3 
Pista3 
 
Endev.4 
Pista4 
 
Endev.5 
Pista5 
 
Endev.6 
Pista6 
 
Endev.7 
Pista 7 
 
-Bé podeu fer un petit llistat amb el dibuix i la paraula de la solució de les endevinalles : 
 
 Ex. 
 
MATERIAL EDITORIAL P5:  
 
Llengua:(Fitxes 3er Trimestre Barcanova). 

Fitxa 4.Llengua Com diu la dita?(full d’adhesius). 

QUI NO ES BANYA PEL JULIOL,NO ES BANYA QUAN VOL. 

SI A L’OCTUBRE PLOU,EL ROVELLÓ ES MOU. 

ABRIL FINIT,EL CAMP FLORIT.  

Fitxa 5 Llengua  Quins sons tenen? (potser va bé que els hi feu adonar de sons amb 

paraules diferents que tinguin els sons que es treballen :S/R/B I F). 

Fitxa 6 Llengua   Quin codi va amb cada paraula?  (--- llarg i un punt curt)Síl.laba tónica 

,costa una mica. (full d’adhesius). 

Matemàtiques:(Fitxes 3er Trimestre Barcanova). 
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Fitxa 4. Quines escultures es poden fer? (Cartolina 1) Després poden inventar un nom per 

la seva escultura. 

Fitxa 5. És a la dreta o a l’esquerra? (costa una mica ...sempre treballem les nocions 

espacials amb el cos i després sobre el paper).  

Fitxa 6. Quin dibuix hi falta? 

Bé en principi ja he vist que molts nens ja heu fet part de les feines del 3er trimestre,cap 

problema,a partir d’aquesta setmana com que acabem, podeu anar fem la resta de fitxes 

del tercer trimestre fins acabar i no oblideu que tot i que venen les vacances haureu de 

treballar una mica de cara a l’estiu per poder engegar el nou curs amb molta energía. 

  

Fins aviat elefantes i elefants! 

(Els meus petons)  

ANGLÈS 

Aquesta setmana treballem les emocions i sentiments. 
 
Una cançó per practicar. 
https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8 
 
I aquí teniu unes fitxes interactives: 
 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=zy&i=nuxxu&
r=oq 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=kz&i=dodfsd
&r=ms 
 
Com a proposta, podeu fer un vídeo o audio on exprese diferents sentiments i emocions. 
 
 
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 
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Aquesta setmana us proposo dues activitats diferents: 
 
Circuit per casa: Aquí us deixo un vídeo on trobareu idees per a fer el circuit 
https://www.youtube.com/watch?v=E9BgJoY_mDE&feature=youtu.b  
 
Juguem amb avions de paper? 
En aquesta proposta practicareu els llançaments. Us animeu? 
 
Primer heu de fer els avions de paper. Aquí teniu uns models bastants senzills. Cliqueu a  
 
Avions de paper 
 
Per als més atrevits de casa, a internet teniu molts models d’avions. Cadascú faci el que 
més li agradi. També els podeu fer de diferents mides 
Aquí en teniu un de diferent 
 
 Foto  
 
 
Abans o després de fer els avions els podeu decorar com vosaltres vulgueu, els podeu 
pintar, enganxar gomets…. Imaginació al poder! 
Un cop teniu els avions,us proposo els següents jocs: 
 
★ CURSA D’AVIONS: A terra marcareu una línea amb guix, una tira de 

paper….aquesta serà la meta. La idea és llançar avions més enllà de la línea de 
meta. A veure qui arriba més lluny! 
 

★ PONT D’ATERRATGE: A terra marcareu una zona d’aterratge, ho podeu fer amb 
un full, una peça de corda, dibuixar-la amb guix… 
Es tracta de fer aterrar l’avió dins la zona marcada o el més a prop possible. 
 

 
 

★ TENIU PUNTERIA?  Amb paper de diari, cartró, cartolina...feu forats de diferents 
mides per on puguin passar els avions. Ho podeu penjar al marc de la porta entre 
dues cadires (penseu en l’alçada dels nens). 

            Qui més punteria tingui és el que guanya! 
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Feu un vídeo d’una de les activitats proposades. Un vídeo de 1 minut (o dos vídeos) 
màxim. Només demano el retorn d’una tasca, però si voleu també podeu fer el retorn de 
les dues propostes. Envieu-me el meu correu:   merce.isern@santjeroni.org  
 
Un petó molt fort! 

MÚSICA 

Com que aquesta setmana va de SET coses… aquí us deixo 7 cançons! 
 
CANÇÓ1 
 
CANÇÓ2 
 
CANÇÓ3 
 
CANÇÓ4 
 
CANÇÓ5 
 
CANÇÓ6 
 
CANÇÓ7 
 
 
Espero que us canteu molt i us ho passeu bé! 
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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). 
 
 
GRUPS  1 i 2  Dijous 11 (15:30h.) 
meet.google.com/uvm-dkio-ycq 

 
(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 
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