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TASQUES DIÀRIES PER LA SETMANA DEL 15 AL 19 de Juny

Temps d’escola

DILLUNS

DIMARTS

EDUCACIÓ FÍSICA

MÚSICA

Amics i amigues, aquesta
setmana i per donar la
benvinguda a les vacances
d’estiu com realment es
mereixen, ens despedim amb
una activitat anomenada
“MuévetEF”.

HARRY POTTER I LA
MÚSICA FILOSOFAL Aquí

Segurament us recordarà a un
joc ben conegut, però bé,
qualsevol semblança deu ser
pura coincidència, jeje!
Ara només us queda buscar
voluntaris/àries per compartir
una estoneta d’entreteniment
i fet.
Una abraçada ben gran per a
tots i totes i que us divertiu…
:)
https://view.genial.ly/5e73b3
c24aba9c1b7b82bc6c

https://view.genial.ly/5e83
abcf59ee3c0df4e2ecb6
HARRY POTTER I ELS SEUS
AMICS NECESSITEN LA
NOSTRA AJUDA!
UN MAG MALVAT HA FET
DESAPARÈIXER LA MÚSICA
DEL MÓN TANCANT TOTES
LES
MELODIES
I
PARTITURES DINS LA SALA
ENCANTADA.
HAUREM DE DESXIFRAR ELS
ENIGMES
PER
PODER
DESCOBRIR EL CODI SECRET
I OBRIR LA PORTA DE LA
SALA.

3r PRIMÀRIA
DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ANGLÈS

AVENTURA INTERESTELAR

VIDEOCONFERÈNCIA
PISCOLABIS

Vols un reconeixement al
teu esforç?
Entra al link

Per començar la setmana, us
proposem endinsar-vos en
una aventura espacial.

https://docs.google.com/
document/d/1sZs2hBcjYD
1pqOKnC7uyw93sl5dh8TK
W4p8c-b4pCbg/edit?usp=
sharing

En Toni, un astronauta de
Vila-Seca, s’ha perdut
buscant el planeta Nabiru,
un nou planeta descobert
pel centre aeroespacial de
Vila-Seca.

Hora: 11.30h
Lloc: casa teva

RELIGIÓ
Llegim i reflexionem. “El
poder de les paraules”
https://drive.google.com/
open?id=1CgECE8IVpJUIp
QWGamCPUYYz5Ghrs5IK

El seu equip ha sortit a
buscar-lo! Vols ajudar-los?
Resol els enigmes!
https://view.genial.ly/5ed93
00ae2f52d0da225b77c/gam
e-breakout-breakout-interes
telar-3r

Necessari portar:
alegria i alguna cosa
per beure i picar!

(*) teniu les normes del joc en
un requadre negre a
l’esquerra. Per saber que heu
de fer a cada casella, només
heu de picar al damunt i us
aniran sortint les diferents
instruccions
Jocs en família: el penjat, sopes de lletres, mots encreuats jocs de preguntes i respostes, el veig- veig…També jocs de taula, jocs tradicionals
(xapes, endevinalles, paraules encadenades, telèfon avariat, etc.), jocs de construcció, jocs de pistes amagades per casa, trencaclosques, fet i
amagar, etc... També és moment idoni per treure aquestes joguines regalades a les que se'ls hi ha dedicat poc temps.

Temps en
família

A continuació us proposem uns enllaços per fer sols o en família:
●

Educació física i activitat física a casa: h
 ttps://sites.google.com/view/ef-a-casa/inici?authuser=0

●

Zumba des de casa: https://family.gonoodle.com/channels/zumba-kids

●

Yoga per a nens/es: https://youtu.be/nNbRQX8yJWs  h
 ttps://youtu.be/nNbRQX8yJWs

●

Receptes de cuines: https://totnens.cat/receptes-per-a-nens/

https://www.ccma.cat/tv3/cuines/receptes/
●

Per veure danses i ballar: h
 ttps://sites.google.com/site/musicalandiaaa/danses

●

Per ballar i cantar en anglès una mica de tots: https://www.youtube.com/channel/UCKE0Xnj818IDaHvIcRiq0Bg

●

Escape room d’Educació Física: https://sites.google.com/view/escaperoomsalvemjjoo

També us deixem unes aplicacions des de l’àrea de les noves tecnologies:
●

Aprendre a conèixer el teclat de l’ordinador: h
 ttps://typetastic.com/

●

Aprendre a conèixer el teclat de l’ordinador: https://www.cokitos.com/aprender-el-teclado/play/

●

Visites de llocs emblemàtics en 360º: https://artsandculture.google.com/project/street-view

● App de reconeixement d’imatge per mòbil o tablet Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=es
●

App de reconeixement d’imatge per mòbil o Tablet IOS: https://apps.apple.com/us/app/google/id284815942

● Com veure animals 3D amb el mobil al lloc que vulguis:
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-04-01/google-animales-3d-tigre_2524932/
● App per veure i acolorir figures en 3D per mòbil o tablet Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix
●

App per veure i acolorir figures en 3D per mòbil o tablet IOS: https://apps.apple.com/nz/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305

I... si voleu passar una estona divertida en família…! https://view.genial.ly/5e78c6d90fcfb90d9fa4dd48
Aquests dies a casa també poden ser una bona oportunitat per consolidar hàbits o implicar els infants en els aspectes de la vida quotidiana i les
tasques domèstiques. A part de la cuina hi ha moltes altres tasques a fer que els poden fer sentir molt útils i responsables.
Animeu-vos!

El teu temps
Escola de
famílies

És important que cada dia tots tinguem una estona per nosaltres mateixos, i els nens i nenes també. Pot ser un temps per jugar sols, llegir, veure la
televisió, jugar amb alguna aplicació, pintar, dibuixar, disfressar-se...
Us animem a escoltar aquests postcast sobre educar en positiu i connectar amb els vostres fills.
https://open.spotify.com/show/02h5u9xNLJPbxKedRDmbRA?si=K1-K97yfSUev5nMc22bOqw
I, per últim, us suggerim una interessant lectura per aprendre a meditar amb els vostres fills i filles.
https://drive.google.com/file/d/1Y4RYxBB2ll61_yws4HOxjlDBHGYdEtVR/view?usp=sharing

RECORDATORI DE TASQUES DE SUPORT DURANT EL CONFINAMENT
Cicle Mitjà:
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-8-12-juny/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-1-5-juny/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-25-29-maig/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-18-22-maig/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-11-15-maig/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-4-8-maig/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-27-30-abril/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-20-24-abril/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-14-17-abril/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-30-marc-3-abril/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament/

