
 

 

COL·LEGI SANT JOSEP 
 

ÀREA DE LLENGÜES 

 5è__ Ed. Primària 

 

 

Hola, nois i noies de sisè! 

Aquesta és la tercera setmana que esteu confinats a casa i de ben segur que us han 

passat moltes coses diferents. És un moment complicat, que hem de tenir paciència i 

a la vegada molta esperança de que tot anirà bé. 

Sabem que aquests dies t’has trobat en que volies fer altres coses i no podies, també 

has vist les possibilitats que tens a casa i no ho sabies, les relacions intenses amb els 

que estimes, la creativitat, la resiliència, la calma, l’agraïment... i sobretot 

ESPERANÇA. 

Saber que no esteu sols i que els vincles que tenies abans del confinament no es 

trenquen encara que avui no els pots abraçar. Hem de col·laborar en un repte fet de 

milions de persones i hem de pensar, “JA FALTA MENYS”. 

Activitat 6 

US VOLEM DEMANAR QUE ENVIEU UN CORREU ESCRIVINT EL QUÈ PENSEU, COM HO 

VIVIU, COM ESTEU AQUESTS DIES, COM US SENTIU. 

Ens podeu explicar alguna cosa que heu fet que sigui original i divertida, o 

simplement diferent. 

 

Ja sabeu que els nostres correus són: 

 

Grups  A i B: 

 

fcps.concepcio.forns @ stjosep.com 

Grup C: 

fcps.montse.bargallo @ stjosep.com 



 

 

 

FEM UN REPÀS DE LES DIFERENTS ACTIVITATS QUE HEM OFERT AL LLARG DE LES 

TRES SETMANES DE CONFINAMENT: 

Ratlla les que ja tens fetes i mira quines et falten. No et descuidis d’enviar-ho al 

correu de la Montse o de la Concep. Així en tindrem constància i en podrem fer un 

seguiment. Estem contentes perquè treballeu molt i us volem felicitar perquè sabeu 

aprendre dels contratemps i això us enfortirà per sempre. 

ACTIVITAT 1 TREBALL DE LA MEVA PRIMÀRIA 

( de primer a quart, introducció i tapa) 

*enviar-la per correu al final del treball 

ACTIVITAT 2 RESUM DEL LLIBRE 

“La nena que es va convertir en mòbil” 

*enviar-la per correu 

ACTIVITAT 3 NARRACIÓ  - GIANNI RODARI 

Impressora - arbre 

*enviar-la per correu 

ACTIVITAT 4 COMPRENSIONS 

16 comprensions per a poder escollir. 

ACTIVITAT 5 EXERCICIS DE CATALÀ 

Web per practicar ortografia, lèxic... 

ACTIVITAT 6 CORREU AMB EL COR 

*Enviar-nos un correu dels teus pensaments. 

 

 
Passeu una bona SETMANA SANTA de confinament amb la vostra família. 

                                                                                               FINS AVIAT! 


