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Setmana del 5 a l’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! 
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RUTINES 

Adquirir més autonomia i que facin tot allò que són capaços de fer: vestir-se i despullar-
se, menjar, ajudar en les tasques de casa… També, llegir-los un conte abans d’anar a 
dormir i fer activitats de ioga, relaxació, meditació o mantes. 

CADA DÍA AL MATÍ 

BON DIA: cançó  https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM  
 
DIES DE LA SETMANA: cançó https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo  
 
CALENDARI, TEMPS, POEMA DE MAIG (penjat al bloc de l’escola)  i seria interessant 
poder PASSAR LLISTA, per recordar i treballar el nom dels nostres companys i 
companyes.  

CONTE DE LA SETMANA:  “La Rínxols d’Or”  
https://www.youtube.com/watch?v=sw1pl3Yr508  

TAQUES GENERALS 

GRAFOMOTRICITAT, TRAÇ BUCLE: En un arxiu adjunt teniu una fitxa per a resseguir 
els cabells de la Rinxols d'Or, primer resseguir amb un llapis, i 
després amb retolador. Recordeu posar data i nom en la part 
posterior del full, a més d’agafar bé el llapis, ajudarà a tenir una 
escriptura correcta, així que corregiu si és necessari als nens i 
nenes, moderant la força amb la qual agafen el llapis, ja que 
alguns, més que agafar-lo s'aferren a ell i això no facilitarà el procés d'aprenentatge. 
Ja sabeu que hem de començar pel puntet vermell. 
*D'aquesta activitat necessitem retorn, ho podeu fer amb foto o vídeo. 
 
MATEMÀTIQUES, MIDES I NÚMERO “6”:  
★ MIDES: Aprofitant la mida dels tres óssos us proposem aquesta activitat 

interactiva: https://clic.xtec.cat/projects/midesmf/jclic.js/index.html 
★ NÚMERO “6”: Com en grafomotricitat hem fet el traç en bucle, intentem fer 

el 6, segur que us resulta súper fàcil. Us deixo PDF annex. 

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=P4&s=English&t=0x3yddaslp&l=lg&i=dxzts
n&r=idh 

2. https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P4&s=English&t=0x3yddaslp&l=ke&i=dxu
uss&r=fv 

 
Si teniu qualsevol dubte, sugerència, o necessiteu més recursos d’anglès, em podeu 
escriure al meu correu  carlos.bernabeu@santjeroni.org  
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MÚSICA 

Aquesta cançó  “Mou el cos” de  Dàmaris Gelabert és per gaudir:  
https://www.youtube.com/watch?v=72p1AdzrSs8 

ACTIVITAT COMPLEMENTARIA 

Per a qui vulgui treballar una mica més aquest conte i d'una manera divertida i interactiva, 
us deixo un enllaç en el qual apareixen diverses activitats: 
https://clic.xtec.cat/projects/rinxols/jclic.js/index.html  

AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS 

És recomanable que realitzeu les activitats proposades, perquè els nens i nenes no perdin 
el fil, i treballem tots en una mateixa línia, però sols és obligatori que m'envieu les que 
amb color vermell us indiquem. 
Els vídeos i fotos de les activitats avaluables recordeu que heu d’enviar-los per e-mail al 
correu.  

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). 
 
TRICERATOPS: Dimecres 6 de maig a les 17 hores. (Dàlia, Joel, Álvaro, Filip, Toni, 
Aniol, Naira, Aleix i Dani). https://meet.google.com/sjm-oadw-gay  
 
DIPLODOCUS: Dimecres 6 de maig de 11 hores.(Antonio, Lucía, Ashley, Jabour, Pere, 
Dídac, Marc, Yaiza i Roc). https://meet.google.com/edx-pqzz-ezg  

 

*NOTA: En l’etapa d’Educació Infantil es treballen tots els aprenentatges de manera 

globalitzada, interrelacionant en una mateixa activitat destreses cognitives, manipulatives, 

psicomotrius, emocionals, afectives o socials entre altres, i treballant tots els continguts de 

manera transversal, abarcant així coneixements que pertanyen a les 3 àrees: Coneixement 

d’un mateix i dels altres, Descoberta de l’entorn i Comunicació i llenguatges. 
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