6è de primària
marta.ibarra@santjeroni.org
alberto.gonzalez@santjeroni.org
Setmana del 20 al 27 d’abril
CATALÀ
●

Lectura diària 30'

●
●

Cloe-> Activitats lectura tema 8 (pg 78, 79, 80 i 81)
Llibre competències bàsiques-> 1 sessió

●

Enviar un audio llegint el conte de Sant Jordi i una fotografia del dibuix que vau fer
de Sant Jordi.

●

Omplir la següent graella amb els resultats obtinguts en les activitats que es
pregunta.

CASTELLÀ
●
●
●

Comprensió lectora. “TOM”
Práctica los acentos. ACENTOS
Pon las tildes en el siguiente texto.

ANGLÈS
English tasks 2
MATEMÀTIQUES
Cliqueu per accedir al document amb les tasques.

MEDI NATURAL I SOCIAL
Continuació de les conferències:
-Haureu d’enviar-nos els punts 1,2 i 3 del treball a través del mail.
I per la setmana vinent, demanarem els punts 4, 5 i 6. (ara, ho podeu enviar en un
document word, no és necessari enviar la presentació powerpoint)

MÚSICA

VALORS
Mira aquest curtmetratge i respon el formulari
PLÀSTICA
Rosa al balcó:
-Ja que és la setmana de Sant Jordi i no podem anar a comprar llibres ni roses, us
proposem que feu una rosa seguint algun dels següents tutorials, i posteriorment, la
pengeu al balcó o la finestra i ens envieu una fotografia.
https://www.youtube.com/watch?v=v7rBUqNJOAc
https://www.youtube.com/watch?v=Eg7NlZUClp0
https://www.youtube.com/watch?v=FVxbSLFd_3I
https://www.youtube.com/watch?v=UwkyE6THc_A
https://www.youtube.com/watch?v=JXho-OhlbVg
Els vídeos els fan amb paper, però ho podeu fer amb qualsevol altre material. Feu anar la
vostra imaginació.
EDUCACIÓ FÍSICA

vídeo + fitxa: LEO MESSI
Escull alguna activitat del taulell 'sant jeroni es mou!', pestanya que trobaràs al bloc
de cinquè. Mou-te!!
CONNEXIÓ MEET
6è B dimarts 21 a les 11:00 meet.google.com/aka-sjfo-jym
6è A dimecres 22 a les 16:00 meet.google.com/vaf-huuv-iox

Per facilitar que ens veiem tots els participants en una mateixa pantalla i
en forma de quadrícula, us deixem el següent enllaç. S’ha de clicar i
instal·lar-ho en el dispositiu amb el que fareu la connexió del meet.
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihh
iflbjgfic

