6è de primària
marta.ibarra@santjeroni.org
alberto.gonzalez@santjeroni.org
Setmana del 14 al 20 d’abril
CATALÀ
●

Lectura lliure diària 30'

●

Cloe-> Activitats i àudio tema 8 (pg 76 i 77)
https://www.editorialbruno.es/descargas/bruno_escolar/propuestas/7159172_AUD_2026.mp3

https://www.editorialbruno.es/descargas/bruno_escolar/propuestas/7159172_AUD_2106.mp3

●

Llibre competències bàsiques-> 1 sessió (cada setmana posarem una sessió
d’aquest llibre amb la intenció d’acabar-lo. Hauríeu de fer la primera sessió que no
teniu feta des de l’inici del llibre.)

●

Enviar conte de Sant Jordi.

●

Video explicatiu classroom
○

○

TASCA 1: Presentació ( presentar-se en un document compartit)
●

Saludar

●

Explicar com esteu

●

Què heu fet aquests dies

●

Quins deures heu fet

●

Com esteu portant el fet d’estar a casa confinats

●

Què us agradaria fer només s’acabi el confinament

●

Acomiadar-se.

TASCA 2: Què veig per la finestra (document individual d’unes 3 línies)

* Qui no tingui classroom fer la descripció en un word i enviar-la al correu
del mestre o bé en un full.

CASTELLÀ

-

Se recomienda leer 30’ al día.
Dictado Haz el dictado “El árbol”.

ANGLÈS

English tasks
MATEMÀTIQUES
- Proporcionalitat i percentatges. Mira el següent video tantes vegades com calgui
fins que entenguis el què ens expliquen el Troncho i el Poncho.
-

Practica


amb aquestes dues activitats online:

-


Magnituds

directament proporcionals

-


Magnituds

directament proporcionals 2

-

 quest document, llegeix-lo i fes les activitats que es proposen.
a
Després envia’l al correu de l’Alberto o la Marta posant el teu nom.
(marta.ibarra@santjeroni.org alberto.gonzalez@santjeroni.org )
Descarrega’t


Enigma:
Dues mares i tres filles surten a passejar diàriament amb tres gossos. (És clar, perquè si
no fos pels gossos, no podríen sortir mentres duri el confinament) .Cada una porta un gos
i cap queda sense gos. Com és possible?
(Deixa la teva resposta al classroom)
MEDI NATURAL I SOCIAL
-

CONFERÈNCIES DELS PAÏSOS.
(S’haurà de seguir el guió adjunt). Primer de tot, haureu d’escollir un país i ens ho
haureu de dir el dia que fem la reunió virtual, i aquesta setmana anar buscant i
recopilant la informació necessària.

MÚSICA
Les activitats de música les teniu en aquest enllaç
https://view.genial.ly/5e91e506b5f8e60d8f038d76/presentation-genially-sin-titulo

VALORS
Visualitzar el vídeo-presentació, acompanyats d’un adult.
https://view.genial.ly/5e8c4f35d9dad70d8384acb1/video-presentation-tutoria1covid-19
Realitzar la tasca que es proposa.
PLÀSTICA
-

Papiroflexia
Veure el següents vídeo, realitzar-ne un i gravar-se explicant-ho o escriure les
instruccions dels passos a fer
https://www.youtube.com/watch?v=j8NiEJ6fkdY (dinosaure)
https://www.youtube.com/watch?v=7dMpqPAZ2H4 (granota)
https://www.youtube.com/watch?v=wv9SXm6JFLc (tauró)
https://www.youtube.com/watch?v=ZHKUOuIKRR8 (dofí)
https://www.youtube.com/watch?v=tGoyOW4icTg (conillet)
https://www.youtube.com/watch?v=UyxTiiys6Dg (unicorn)

EDUCACIÓ FÍSICA

CONNEXIÓ MEET
Hola nens, nenes i famílies de l’escola St.Jeroni!!
Veient que els dies de confinament s’allarguen, hem programat trobades virtuals a través
de l’aplicació Meet del google, perquè volem tornar a veure les vostres cares.
Cada setmana se us farà arribar un enllaç a través del DRIVE o del CLASSROOM.
Aquesta setmana del 14 al 20 d’abril, i de manera excepcional, se us facilitarà l’enllaç a
través del blog.
https://meet.google.com/vaf-huuv-iox 6
 è A(dimecres 15 a les 16:00)
meet.google.com/jgj-jvus-qsf 6è B (Dijous 16 a les 11:00)
És tan senzill com, a l’hora que us hagin informat els tutors/es, clicar sobre l’enllaç. Es pot
utilitzar el telèfon mòbil, la tablet i/o l’ordinador portàtil (si té càmera i audio).

