6è de primària
marta.ibarra@santjeroni.org
alberto.gonzalez@santjeroni.org
Setmana del 19 al 25 de maig
CATALÀ
●

Lectura diària 30'

●

Llibre competències bàsiques-> 1 sessió

●

100 anys de Gianni Rodari (biografia)

https://docs.google.com/document/d/1zmMWdBRdp0meMhvyvICuPvGbrYRes_lPc
hdG6m8GiVw/edit

CASTELLÀ
●

Cuentos Locos. Crea tres cuentos y léelos en voz alta. Tienes que escribirlos
para luego leerlos. Pasa el audio a través del classroom o per correo electrónico.
Audio

●

Tipos de palabras.

ANGLÈS
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUu-ukKAS039hcQyZ5UHBqMUeVxJ
qGavzve3dOZolicM6_pw/viewform

MATEMÀTIQUES
●

La mesura : Mira els següents videos de recordatori de la mesura. Després
fes la fitxa adjuntada.
https://www.youtube.com/watch?v=M5GmoyJIHWI
https://www.youtube.com/watch?v=1Ayiho8GX40&t=44s

https://www.youtube.com/watch?v=454Rg2yVqSM
https://www.youtube.com/watch?v=fq0z6frxIDE
És molt important veure tots els vídeos i fins al final, ja que ens ajudaràn molt.
https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Matemàtiques/Mesures_de_longitud/Longitu
d,_massa_i_capacitat_is325295on (fitxa)

MEDI NATURAL I SOCIAL
●
●

Enregistrament de la conferència

MÚSICA
Aquí tens el material de música. La tasca està a l’última pàgina del material.
https://view.genial.ly/5ebc11c94734880d8a6d503e
M’ho has d’enviar a :
meritxell.cuyas@santjeroni.org
VALORS
●

Coneix els teus drets:

En aquest enllaç , trobareu tots els drets dels infants. Si cliques a cadascun
dels videos, veuràs en què consisteix cadascun d’ells amb exemples
pràctics. Un cop els hagis vist tots, fes les següents activitats.

http://www.coneixelsteusdrets.cat/home_drets_3.html

https://docs.google.com/document/d/1d56Vo2YlONuodJyQE41GHuIsXd6n
q_TNcH3eSamKl_U/edit

PLÀSTICA
● El retrat:
Com que heu treballat la biografia a català, us proposem que us feu un autoretrat. Us heu
de fer una fotografia i manipular-la. Heu de posar coma mínim un filtre i algo escrit.
Després, envieu-ho aquí al classroom.
EDUCACIÓ FÍSICA
REPTES D'EDUCACIÓ FÍSICA capítol III: equilbiri + heptathlon
En el vídeo d’aquesta setmana trobareu una primera part on treballem l'equilibri sobre peu
coix i una segona part extreta d'un programa emès a Clan Tv.
Com sempre, teniu la setmana per anar repetint els exercicis i enviar algun comentari,
foto o video via classroom, padlet o correu.

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

