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Setmana del 15 al 19 de juny
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 DEL JUNY (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: “De quin color és un petó?” Conte
TAQUES GENERALS
LLENGUA, LECTOESCRIPTURA: Aquesta setmana
tornarem a escriure els noms dels nostres companys
i companyes de classe (també podeu confegir altres
noms),
d'una manera manipulativa, utilitzareu pinces.
És senzill, en cada pinça escriurem cadascuna de les
lletres dels noms dels nostres companys i companyes
i després les haurem d'anar enganxant a cadascuna
de les targetes que us mano en l'arxiu adjunt. Aquesta
activitat ja l'hem fet en classe i se que us agrada molt.
gaudiu dinosaures!
Amb aquesta activitat, a més de treballar les lletres, en aquest cas dels noms dels nostres
companys i companyes, també treballem la psicomotricitat fina, ja que el fet d'obrir la pinça
per a enganxar-la de manera adequada en la targeta, requereix un cert control de la prensió
i la coordinació oculomanual.
MATEMÀTIQUES, A PESCAR!: Explicació de l'activitat, a pescar!

FITXES DE L’EDITORIAL
Ja arriba l'estiu i encara queden algunes fitxes per fer, a poc a poc
aneu fent-les. Us recomano que com fins ara hem estat fent, feu
setmanalment una de matemàtiques i una altra de llengua i les
reforceu amb altres activitats similars. ànim dinosaures!

ANGLÈS
Vocabulari sobre l’estiu.
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=vt&i=susdzd&
r=qq
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=jc&i=cnzfdd&
r=em
Si teniu qualsevol dubte, sugerència, o necessiteu més recursos d’anglès, em podeu
escriure al meu correu carlos.bernabeu@santjeroni.org També podeu seguir enviant-me
vídeos i àudios i tasques anteriors o d’altres.
MÚSICA
Aquí teniu els materials d’aquesta setmana: materials, enllaç
ACTIVITAT COMPLEMENTARIA
Molt atents dinosaures! El pròxim dia 21 canviem d'estació, li direm
adéu a la PRIMAVERA, per a donar-li la benvinguda a l'ESTIU, així
que us proposo que feu un plat divertit i estiuenc.

AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS
Aquesta setmana no heu de retornar cap feina, això sí, gaudiu moltíssim realitzant les
activitats que us proposem.
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).
TOT EL GRUP: Dimarts 16 a les 16 hores. https://meet.google.com/zke-pasq-muh
*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.

