
Data: 26 març 2020 
ORIENTACIONS 2 

       #JoEmQuedoACasa 
COMUNICACIONS 

 Estigueu atents al whatsapp, a la WEB i als mails els dilluns i dijous! 
 
 

Cal que aneu fent els deures que us envien les tutores. 
Els heu de retornar als mails de cada cicle durant la setmana, 

indicant el nom i el grup de l’alumne/a. 
 

PROPOSTES EDUCATIVES I CULTURALS 
Aquesta setmana us proposem:  

AVUI APRENEM!! El club super3 ha preparat un munt d’activitats perquè pugueu seguir 
aprenent moltes coses des de casa! Entreu i remeneu!! 

TVE també té nova programació per aprendre des de casa. Mireu la PROGRAMACIÓ 
especial i l’horari en que retransmeten pels seus canals de TV. 

 

I… trobem a faltar el teatre, els espectacles… però el CIRC RALUY us deixa veure el circ 
per dins i com els artistes viuen aquests dies.. i alguna sorpresa més!!  

A través d’Instagram i Facebook. El diumenge 29 a les 18h. 
 

Concerts de Dàmaris Gelabert: en directe cada dimecres a les 18.00h 
 

Per als més petits us deixem l’espectacle PINTAMÚSICA!! contrasenya: pintamusica 
 

PROPOSTES PER JUGAR 
Teatre de titelles; Imitacions; Diàlegs entre personatges; Espectacle de monòlegs 

http://www.niueduca.com/ca/2020/03/17/activitats-de-teatre/ 

Us animeu a preparar un espectacle per a tota la família? 
 

Pels més atrevits: EXPERIMENTS! 
 

… i sobretot jugar i riure: 70 JOCS 
 

PROPOSTES PER AJUDAR I CONVIURE 
Us proposem que ajudeu a cuinar!! Que no en sabeu?? Aquí teniu la solució!!!  

MANDUKA us ajuda a trobar la recepta ideal! Cuineu per a tota la família!! 
...i una recepta de la nostra cuina Saned: PASTÍS de... 

 

Però no només hem d’ajudar a casa...i com ho podem fer si no podem sortir???  
 

Doncs de moment dos hospitals de Barcelona han habilitat 2 adreces de correu perquè hi 
pugueu enviar dibuixos i cartes a les persones malaltes i a tot el personal mèdic que hi 

treballa! Que us sembla? Hi enviem CARTES AMB COR? 
Hospital Clínic noesteusols@clinic.cat  

Hospital del Mar cartesquecuren@hospitaldelmar.cat  
 

Si ens arriben més adreces d’altres hospitals us les farem arribar! 
 

Imatges extretes de: FLATICON  

https://agora.xtec.cat/ceip-jaumeprimer-pineda/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/avui_aprenem/
https://www.rtve.es/rtve/20200320/rtve-aprendemos-casa/2010489.shtml
https://www.instagram.com/circoraluy/
https://ca-es.facebook.com/CircoRaluy/
https://www.youtube.com/channel/UCh4gZwRHxIetWXbJnp0XefQ
https://www.socpetit.cat/pintamusica/
http://www.niueduca.com/ca/2020/03/17/activitats-de-teatre/
https://lavozdelmuro.net/6-experimentos-cientificos-caseros-que-hacer-con-los-mas-pequenos-de-la-casa/
https://estacionbambalina.com/70-ideas-faciles-para-jugar-con-ninos-dentro-de-casa/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/manduka/
https://drive.google.com/open?id=1XpH8mpUaL1QtRj9icmaTFXYgIikUjowh
mailto:noesteusols@clinic.cat
mailto:cartesquecuren@hospitaldelmar.cat

