Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació
Escola Torroja i Miret
43480 VILA-SECA (Tarragona)

RECOMANACIONS PER SEGUIR AQUEST HORARI
●

Temps d’escola. En aquest apartat trobareu recomanacions que us anirem enviant setmanalment.

●
●
●
●
●
●
●

Organitzeu cada dia com a vosaltres us vagi millor
De les propostes diàries que us oferim, podeu triar una, dos o totes!
Evidentment podeu fer canvi de dia. Si avui et bé de gust fer matemàtiques...Perfecte!!
Si algun dia no realitzeu la recomanació...Cap Problema!
Quant de temps heu de dedicar? El que s'adapti a les característiques dels vostres fills i filles
Cal fer-ho exactament de la mateixa manera: Nooooo! Segur trobeu mil variacions i segur us surten noves
propostes.
Si us animeu...Ens podeu enviar les vostres fotografies o vídeos. Ens farà molta il·lusió veure-us

En el primer full trobareu la proposta d’activitats i a la graella posterior totes les indicacions pel que fa referència al q uè
heu de fer, com i els materials que necessiteu.

MOLTS ÀNIMS!!

RECOMANACIONS DIÀRIES PER LA SETMANA del 8 a1 12 de Juny

Ed. Infantil
DILLUNS 8
Temps
d’escola

1. ESCRIVIM
RECEPTA:
galetes de
xocolata

DIMARTS 9
3. EXPERIMENT:
FEM UN VOLCÀ
DE COLORS

DIMECRES 10
4. JOC LEGO

DIJOUS 11
6.PSICO: L’HOQUEI
GLOBUS

DIVENDRES 12
7. GENIALLY: PIRATES
8. MÚSICA
CONTE MUSICAL

2. FEM LES
GALETES

5. TOCA-TOCA!
LA ISLA DE LOS SONIDOS Aquí
https://www.youtube.com/watch?v=ch
MTUaUmAxc

Temps de
família
El teu
temps

Ja estem a la fase 2, en retrobem amb familiars i tot comença a ser una mica com sempre. Passegem, ballem, fem esport,
anem a la platja….aprofitem el temps en família i gaudim del bon temps.
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, veure la tele, jugar amb alguna app, disfressar-se...

PROPOSTA
1. ESCRIVIM RECEPTA: galetes de xocolata
saludables

QUÈ NECESSITES
★ Agafem paper, llapis i goma i comencem
a escriure (o a dibuixar) la llista de la compra amb

saludable. Segons el nivell podem dibuixar, copiar

els ingredients que necessitem per fer les nostres

o escriure només els ingredients o fer tota la

galetes.

recepta que apareix a la segona activitat.

INGREDIENTS:

Ajudem als nens i nenes més grans amb les

★
★
★
★
★
★
2. FEM GALETES DE XOCOLATA

COM ES FA
Escrivim la recepta de les galetes de xocolata

AVENA
2 PLÀTANS
CACAU PUR
SAFATA
CULLERA
PAPER DE FORN

★ Llista de la compra
★ Passos a seguir
SI VOLEM DIBUIXAR AMB XOCOLATA:
★ CACAU PUR
★ AIGUA
★ CULLERA
★ BOL O PLAT FONDO
★ FULLS BLANCS

lletres de la paraula i així, anant repassant els
sons de les lletres i treballant la consciència
fonològica.

PASSOS A SEGUIR:
1. TRITURA ELS DOS PLÀTANS AMB UNA
FORQUILLA
2. POSA L’AVENA FINS QUE QUEDI UNA
MASSA
3. AFEGEIX UNA CULLERADA DE CACAU
PUR.
4. POSA PAPER DE FORN EN UNA SAFATA
5. REPARTEIX LA MASSA
6. COU 15 MINUTS A 200 C
❖ Si barregem el cacau amb una mica
d'aigua ens sortirà una xocolata que
podem utilitzar per escriure o dibuixar en
un paper en blanc. Podem dibuixar amb
un pinzell o amb el dit.

3. VOLCÀ DE COLORS

MATERIALS:
★ DOS GOTS
★ VINAGRE

INSTRUCCIONS:
★ Omple ¼ d'un dels gots amb bicarbonat
de sodi.

★ BICARBONAT SÒDIC

★ Omple ¼ de l'altre got amb vinagre.

★ COLORANT ALIMENTARI O PINTURA

★ Afegeix entre 6 i 7 gotes de colorant
alimentari o pintura blava al got de
vinagre.
★ Aboca lentament el got de vinagre al got
amb bicarbonat de sodi i mira el que
passa.

4. JOC DE LEGO

NECESSITEM:
1. PECES DE LEGO: PETITES QUADRADES
2. CARTOLINA BLANCA O PAPER EN BLANC
3. DAU
Si no tenim:
http://www.xtec.cat/~voliu/treure_un_ci
nc/c1_construm_un_dau_trucat.html
4. REGLA I RETOLADOR NEGRE PER FER LES
CASELLES.
5. COLORS

★ Tal com apareix a la fotografia, fem el
tauler on apareguin sumes i restes (màxim
número 1, 2 o 3).
★ Podem fer el número de caselles que
vulguem , a més d’inventar-nos caselles amb
proves o altres reptes (fem un petó, anem a la
casella de sortida…) ho podem personalitzar com
vulguem, el més important és que apareguin
sumes i restes (pels més menuts +1, -1) per
introduir el concepte.
★ Podeu fer equips per colors o barrejar-los
i pintar las caselles de colors.
★ Podeu utilitzar un dau que tinguem per
casa o fer un nosaltres mateixos.

5. TOCA-TOCA!

És tracta d’una activitat d'identificar a través

★ Caixa de cartró

PASSOS A SEGUIR:

★ Tisores

1. Amb una capsa de cartró feu un forat

★ Materials poden ser: pilotes, fregalls,

per ficar-hi les mans.

del tacte els diferents materials amb textures

plomes, cotó, “dentetes” de pinyes,

diferents. En aquesta activitat treballem la

teixit, paper d’alumini, pasta alimentària,

en compte que el vostre fill o filla no vegi

concentració i el sentit del tacte.

cartró ondulat, joc de claus, fregalls,

el que fiqueu a dins.

esponges, pals de gelat, fustetes, peluix,
petxines...

2. Fiqueu objectes dins de la capsa tenint

3. Ficar les dues mans dins de la capsa on el
nen o nena anirà tocant els objectes.
Abans de treure l’objecte haurà de
descobrir i dir qui objecte és. El pare o
mare els podeu ajudar fent preguntes
com: : És suau? És gran? Pesa? Té potes?
4. Classificar els objectes segons les seves
textures: suaus, llisos i rugosos amb tres
safates o bols.
5. Escriure una llista de tots els objectes
que heu encertat. I pregunte-los: tocant
només, saps de quin color és?

PASSOS A SEGUIR:
★ Globus.

6. PSICOMOTRICITAT: L’HOQUEI GLOBUS
Us
propos
o un
joc:
“l’hoq
uei
globus
”.

★ Pals d’escombra o xurro de la piscina.
★ 2 cistells

1. Busquem dos cistells i el col·loquem un a
cada costat del menjador.
2. Heu de inflar globus, com més millor (us
han d’ajudar els adults. Si no teniu globus
podeu fer-ho amb pilotes.
3. Busqueu algú que vulgui jugar amb
vosaltres i agafeu un xurro de la piscina cadascú
(també poden servir pals d'escombra, rotllos del
paper de cuina…).
4. Ja podeu començar, heu d’aconseguir
ser qui més globus posa amb el pal a dins de la
porteria del contrari.
També us proposem altres propostes que
podeu fer amb un globus que són:
-Dóna-li cops amb el cap, a veure quants en fas.
-Dóna-li cops amb el genoll, primer amb un i
després amb l’altre.
-Posa-te’l a l’esquena i camina a poc a poc a
veure si no cau.
-Ara estira els braços endavant i agafa’t les
mans. Posa el globus sobre els braços i intenta
ajupir-te i aixecar-te sense que caigui.
-Per acabar canta la cançó: “Cap, panxa, genolls
i peus” tocant amb el globus cadascuna
d’aquestes parts, cada cop més ràpid!
Feu una
ENS RELAXEM!

7. GENIALLY PIRATES

★ Tableta o móvil
Hem d’accedir a l’enllaç:

Es tracta d’un joc on hem de trobar el tresor als
diferents punts del mapa. Per poder avançar hem
de resoldre correctament les diferents proves.

PIRATES
SOM-HI PIRATES!

Consisteix a realitzar una activitat globalitzada on
es treballin diferents continguts treballats a
l’etapa d’Educació Infantil, en aquest cas:
treballar a través de les noves tecnologies,
treballar diferents conceptes matemàtics: lògica,
nombres, trencaclosques...treballar la
comunicació i llenguatge : comprensió lectora,
escoltar...i la lectoescriptura

8. MÚSICA
CONTE MUSICAL:

★ Tauleta/ordinador.
★ Accés a Internet.

LA ISLA DE LOS SONIDOS

CONTE MUSICAL: LA ISLA DE LOS SONIDOS Aquí
Escoltarem el conte “La isla de los sonidos”.
Hi podrem veure molts instruments i escoltar
diferents músiques.

