
   

 

 

COL·LEGI SANT JOSEP 
 

ÀREA DE LLENGÜES 

 6è Ed. Primària 

 

 

Hola, nois i noies de sisè! 

 

Heu passat ja, la vostra Setmana Santa de 

confinament.  

Esperem que us hagi anat bé molt bé i que 

continueu ben animats. Ja vau rebre els informes de la segona avaluació i ara 

anem a començar un seguit d’activitats del tercer trimestre. 

 

Us animem a seguir treballant en diferents tasques de català. Algunes feines, 

que us aniran arribant, les haureu de reenviar un cop les hàgiu realitzat i així, 

poder orientar-vos i ajudar-vos en l’evolució dels vostres treballs. 

 

Durant el tercer trimestre és molt important fer les activitats que oferim i 

sobretot enviar aquelles que us indiquem. Acabarem el treball “LA MEVA 

PPRIMÀRIA” i us oferirem diferents activitats per a dominar millor la llengua 

catalana. Esperem que ho feu de grat! 

 

ACTIVITAT 1 - 3r. TRIMESTRE 

 

Aquesta tasca s’ha d’enviar a la professora que us fa el català. La data 

màxima per enviar-la és el divendres, 17 d’abril. ( ÉS UN TREBALL OBLIGATORI). 

Aquesta setmana no es donaran més tasques d’aquesta matèria.  

 

Molts ànims i a fer-ho molt bé! 

 

Grups  A i B: 

 

fcps.concepcio.forns @ stjosep.com 

Grup C: 

fcps.montse.bargallo @ stjosep.com 



 

 

 

 

CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 

DES DE CASA 
 

Sant Jordi  és el patró de Catalunya, aquesta festa es celebra el dia 23 d’ abril de cada 
any.  
 
En aquesta diada, la tradició és regalar-se llibres i roses entre els nostres estimats. 
Enguany, ho hem de fer diferent i entre tots aconseguirem fer una gran FESTA! 

 

Ja recordeu, que al col·legi celebràvem la Festa Literària i vosaltres éreu els 

principals protagonistes. 

Aquest any us volem proposar fer un conte, una història, una narració, un 

pensament, un poema… de tema lliure. La seva extensió ha de ser d’una a 

dues pàgines , amb lletra ARIAL 12. 

Deixeu anar la vostra imaginació i busqueu idees ben originals. Posa molta 

atenció en els signes de puntuació i en l’ortografia. Us engresquem a 

participar en aquest concurs des de casa. 

De tots els contes, n’escollirem dos de cada classe i us farem arribar el 

vostre diploma. 

 

Data d’entrega, divendres 17 d’abril de 2020 


