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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 

Recordeu que fagin tot allò que són capaços com: vestir-se i despullar-se, ajudar en algunes 

de les tasques de casa i ordenar joguines i altres estris, planificant, classificant i guardant…  

CADA DIA AL MATÍ  

Recordar quin dia de la setmana és. Per ajudar-los a recordar quin dia és, poden cantar la 

cançó dels dies de la setmana, amb els ditets:  

https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo 

Després buscar el dia en el calendari, i contar fins arribar a aquest número, a continuació 

que miren el temps per la finestra, i el dibuixen en el calendari. 

Recordar en quina estació estem, i en quin mes, i a continuació recitar el poema del mes.  

TASQUES GENERALS 
 

 

Conte El cassó de Lorenzo.  Aquesta setmana us presento 

la història de Lorenzo, un nen que de vegades li costa fer 

algunes coses, però descobreix que demanar ajuda, és una 

cosa molt positiva, ja que amb algú que ens ajudi, de vegades 

tot resulta més fàcil, a més, a tots ens costen fer algunes 

coses, però així i tot ho intentem.   

https://www.youtube.com/watch?v=IuQnhpwJd8M&feature=youtu.be 
 

Art i creativitat. Trieu un llibre o conte que us agradi molt i 

creeu el vostre propi aparador, i en el Meet de la setmana que 

ve en conteu quin conte heu triat i que heu posat per fer 

l'aparador. Aquí us ensenyo el meu, amb del conte que 

treballem aquesta setmana. 

 

 

Traç. En un arxiu adjunt teniu una fitxa amb la lletra “I”, i un 

altra amb la lletra “O” les dos apareixen en la portada del conte 

del Cassó de Lorenzo 

així que les podeu buscar. És recomanable que els 

nens i nenes primer la ressegueixin amb un llapis, i 

després amb retolador. Recordeu que agafar bé el 

llapis ajudarà a tindre una escriptura correcta. Ja sabeu que hem de començar pel puntet 

vermell, i us proposo que després els nens i nenes les facin també amb plastilina. 

https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
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Equilibri. A Lorenzo de vegades li costava fer el recorregut de camí 

a casa, perquè el cassó arrossegava per terra, i era més difícil pujar 

escales, córrer... Podreu vosaltres fer un recorregut aguantant 

l'equilibri com els nens i nenes de la foto? Recordeu posar un peuet 

davant l'altre, damunt de la corda, o cinta que useu, i imagineu que 

és un pont molt alt, i si trepitgeu malament… Caureu al riu! 

 

 

Lògica. Aquesta setmana l'activitat es 

tracta de seguir la sèrie de 2 elements, us 

hem preparat una fitxa per dur-la a terme, perquè els nens i nenes 

pinten però deu fer series amb llenties i cigrons, goments de 2 

colors, o el que vulgueu. 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Aquestes activitats són lliures, és a dir, sols per a aquelles famílies que les vulguin fer, així 
que serà opcional fer-les. 

● Us deixo una fitxa d'ampliació perquè els nens i nenes escriguin sense resseguir els 
números 1 i 2. 

ACTIVITAT D’AVALUACIÓ 

● Haureu de lliurar un vídeo on els nens i nenes ressegueixen les lletres “I” “O” (gran) amb 
llenties, botons, o algun altre element, i després amb retolador, al e-mail: 

     andrea.serrano@santjeroni.org  
● I durant la connexió Meet els nens hauran de tenir un full, pizarra, on puguen escriure 

amb llapis o pintura de dits la les lletres A, E, U. 

CONNEXIÓ MEET 

És tan senzill com clicar sobre l’enllaç a l’hora indicada. Es pot utilitzar el telèfon mòbil, la 
tablet o l’ordinador (si té càmera i audio). 
Grup 17.00h. meet.google.com/mwj-edep-zfa 
Grup 11.00h. meet.google.com/ggj-jpkw-fug  
 

Si voleu que ens veiem tots els participants en una mateixa pantalla cliqueu el següent 
enllaç per instal·lar-ho en el dispositiu amb què us connectareu al Meet.  
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic 

GRUPS CONNEXIÓ MEET: 
 Dimarts 5 a les 17h. Noa, Zoé, Lara, Paula, Anaís, Èric, Douaa, Lucía, Cloe. 

 Dimecres 6 a les 11h. Fàtima, Sara, Daniela, Radoua, Arlet, Cesc, Sira, Neizan, Leire, Alba 

 

*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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