
ACTIVITAT A PER LA SETMANA CULTURAL:

 

Benvolgudes famílies,

Ja sabeu que la setmana vinent teníem programades les activitats 

de la setmana cultural. És per això i sabent que els nostres alumnes 

són tant originals i creatius, us proposem que feu 

maqueta. Què vol dir això...? Doncs molt senzill, haureu d'utilitzar 

material que tingueu per casa.

Material per fer el cap:

 - Tetrabriks de llet, suc, 

 - Caixes de cartró de sabates, de petits electrodomèstics...

 - Bosses dures de compra (cartró o plàstic dur)

 - Safates grans 

Material per decorar: 

 - Oueres, trossos de paper, diari, cartolines de colors, taps, 

 botons, gots de iogurt, caixetes de cartró

Per enganxar: 

 - Podeu utilitzar pega de barra, 

Estem segur que sortiran propostes increïbles i ens encantaria que 

us féssiu una foto amb la vostra creació

correu electrònic. Estarem encantats de rebre

En acabar ens agradarà que ens feu una descripc

capgròs.  
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MODEL DE DESCRIPCIÓ D’UN CAPGRÒS 

 

Soc en Carles un nen Capgròs,baixet amb el cos 

ben primet. Tinc el cap quadrat, el nas llargarut, 

la boca molt grossa i sempre amb un somriure 

d’orella a orella. Els ulls de color marró, grans i 

molt vius. El cabell el porto curt amb el serrell aixecat cap amunt. I 

l’orella esquerra porto un pírcing petitó. 

M’agrada anar vestit amb samarretes ben diferents. D’aquelles que 

sempre porten il·lustracions de gegants, diables i castellers. 

Soc molt divertit però força rondinaire. Em queixo tot el sant dia, 

però tinc bon cor.M’agrada escoltar música, ballar hip-hop, llegir 

contes i els meus preferits sempre comencen amb “Hi havia una 

vegada...” Però el que més m’agrada del món és anar a totes les 

Festes Majors i fer molt de xivarri. 

 

� ARA FES LA DESCRIPCIÓ DEL TEU CAPGRÒS 

Tenint en compte que hauràs d’explicar: 

1. L'aspecte físic (cap, cara...) 

2. La manera de ser (com és?) 

3. Les seves afeccions (que li agrada fer?) 

Ho pots escriure en un full, llibreta o a l’ordinador en un document 

word i ens ho portes a l’escola quan ens tornem a veure. 

Ànims!!! 


