SETMANA DEL 14 AL 17
D’ABRIL

Hola noies i nois de l’Aula d' Acollida, del “Rodoreda”,aviat arribarà
la setmana de Sant Jordi .Recordeu , el 23 d’abril !!!
Tot i que aquest any tindrem una celebració diferent, nosaltres no
deixarem de fer ho!!
Per això , a continuació , us proposem una sèrie d’activitats per
anar treballant aquest tema .
Aquests recursos els podeu fer vosaltres i en companyia de la
vostra família(germans, pares, avis…)i passar una estona
agradable.

➢ Aqui podreu escoltar unes versions, molt divertides de la
llegenda de S.Jordi:

-Qui va matar el drac?
http://www.xtec.cat/ceiplesmoreres/activitats/sant%20jordi/qui%20va%20matar%20el%2
0drac.htm

-La llegenda de Sant Jordi:
http://www.xtec.cat/ceiplesmoreres/activitats/sant%20jordi/video.htm

Ara intenta escriure tu la llegenda de Sant Jordi:
-

Has d’agafar un full Din-4 , en sentit horitzontal .

-

Dibuixa una graella seguint la pauta que hi ha a continuació.

-

Comença a escriure i dibuixar la teva llegenda seguint l’exemple.

-

Fes una foto i envia la teva feina per correu a rodoredaesqueda@escmercerodoreda.cat indicant el teu nom, curs i aula d’acollida.

Els dibuixos que tu facis , estaran explicats a sota de cada imatge. Si vols, pots afegir
més vinyetes per poder explicar més coses.

La llegenda de Sant Jordi

Hi havia una vegada un poble i un castell
a dalt d’una muntanya...

FEINA 2. Matemàtiques
Completa el següent quadre:

Nombre
de cares

Nombre
de
vèrtexs

Nombre
d’arestes

Cos rodó:
Sí o No

Poliedre:
Si o No

Nom

Us deixem també unes webs en les que podreu fer exercicis online per repassar els
múltiples, divisors i la descomposició de nombres.
Múltiples i divisors
https://es.ixl.com/math/6-primaria/identificar-los-m%C3%BAltiplos-de-un-n%C3%BAmero

Descomposició i factors
https://es.ixl.com/math/6-primaria/factorizaci%C3%B3n-en-n%C3%BAmeros-primos

FEINA 3. Anglès.
Aquí teniu un seguit d’enllaços per a realitzar diferents exercicis.
Vocabulary: https://www.ejerciciosinglesonline.com/computer/
Reading: https://www.ejerciciosinglesonline.com/reading-5-beginners/
Grammar:
https://www.ejerciciosinglesonline.com/exercises-and-theory/grammar-exercisesand-theory/past-simple/
https://www.ejerciciosinglesonline.com/new-exercises/ex1-pasado-simple/
Listening:
https://www.ejerciciosinglesonline.com/exercises-andtheory/listening/listening-6/

FEINA 4. Vídeo
Aquesta setmana el Raúl, el vostre mestre d’ Educació Física i director de l’escola, us
proposa una rutina d’entrenament que podeu practicar cada dia.
Si voleu vosaltres també us podeu gravar i enviar-nos el vostre entrenament al correu de
l’escola o als tutors de sisè.

Escalfament (3 a 5 minuts)
1. Jumping jacks (1 minut)
2. Skipping (1 minut)
3. Gambades (1 minut)
Part principal (7-10 minuts x 2-3 vegades)
1. Planxa ( 1 minut)
2. Abdominals ( 1 minut)
3. Flexions amb genolls (10-20 flexions)
4. Planxa amb flexió de genoll a colze. (1 minut)
5. Squats (més nivel squats amb salt) (1 minut)
6. Elevació de maluc (1 minut)
7. Cadira a la paret (1 minut)
Estiraments (4- 6 minuts)

Per altra banda, hem fet un repte per part dels mestres d’educació física, el vols
veure?
https://agora.xtec.cat/ceiprodoredag/educacio-fisica/

I recordeu que, si voleu, també ens podeu escriure un email! Podeu simplement saludarnos i explicar-nos com esteu, preguntar-nos dubtes o enviar-nos alguna feina per a
poder veure com esteu treballant. Ànims i endavant!

6èA - profsisea@esc-mercerodoreda.cat
6èB - profsiseb@esc-mercerodoreda.cat
6èC - profsisec@esc-mercerodoreda.cat
Sara - rodoredaesqueda@esc-mercerodoreda.cat
Tenim moltes ganes de tornar-vos a veure a totes i tots! Una abraçada molt gran!

Els mestres de 6è Clara, Ramon, Nacho i Sara.

