
 

PROPOSTES PER ACOMPANYAR-VOS AQUESTS DIES D’ESCOLA A CASA (2) 

 
Famílies aquestes propostes no son pas obligatòries i no us han de suposar cap repte. Pensem que suggerint aquests experiments, activitats i 

exercicis no desconnectem del tot del projecte d’aula que vam començar pel setembre. 

 

 

PROJECTES TASQUES 

P3: CAVALLS I EUGUES 1)Podem posar una fotografia o dibuix de quan érem petits en un full o cartolina per poder compartir-la amb els companys 
quan ens tornem a veure que respongui a : 
 
El poltre es manté dempeus poc després de néixer.  
Jo: _(posar el nom de cada nen)_______________ vaig començar a aguantar-me dempeus als ________________mesos. 
 
2)Podem aprofitar per moure una mica el cos i passar una bona estona. Escoltar, cantar, ballar i fer “el Pas, el Trot i el 
Galop” amb les cançons que hem anat posant a l’escola sobre cavalls i eugues: 
- Clop, Clip, Clop 
- Rojito el caballo 

També podem fer el  joc de falda: 

Anirem a París 
A cavall d'un mosquit 
Els francesos diran: 
Quin cavall més bonic. 
  
Al pas, al pas, 
Al trot, al trot, al trot, 
Al galop, al galop, al galop! 

*Si descobriu, inventeu i/o trobeu més cançons sobre cavalls i eugues les podem compartir a la tornada. 

P4: LES ABELLES 1)Fer experiment amb mel. Si a casa teniu algun pot de mel que està cristal·litzat (pels nens sòlid), podeu provar de fer que 
la mel es torni líquida. Ho varem estar parlant a classe (portem molts dies fent experiments amb tres pots de mel) i vam 
arribar a la conclusió que potser l’escalfor la podria desfer. Així que podeu  provar què passaria si poséssim la mel amb aigua 
molt calenta, si podria tornar a l’estat líquid. Es pot provar fent el bany maria. 
Si ho feu, podeu fer fotos i enganxar-les en un full i explicar el què ha passat. 
2) Buscar en llibres, contes, fotos, internet, noms de flors i fer un petit àlbum de flors (on van les abelles per pol·linitzar). 
Que les dibuixin i copiïn el seu nom en lletra de pal. 
3) Si teniu mels de diferents flors, podeu jugar a tastar i comparar els gustos, a veure si en perceben les diferències.Si 



voleu fer un petit vídeo, me’l podeu enviar al meu correu d’escola. 
*Totes aquestes activitats estaven previstes per fer a l’escola. 

P5: L’EDAT DE GEL

 

Des de Psico: Estem a l’edat de gel i ens convertirem en caçadors/es, ens cal una mica d’entrenament. Cada dia farem 
diferents tipus de reptacions pel terra com feien els antics caçadors per vigilar les seves preses i no ser vistos. També cal afinar 
la punteria... Amb cartró podem dissenyar una petita diana i amb boles de paper practicarem el llançament com si tinguéssim 
una llança, si encertes cada cop més lluny. Apa que en breu sereu uns caçadors/es de primera. 

- Buscar fotografies dels animals de l'edat de gel (mamut,dents de sable, cérvol gegant...),imprimir-les o bé dibuixar-los i crear 
les nostres pròpies titelles.Després poden inventar una petita història i representar-la davant la família. 

Amb els mateixos animals i altres personatges que puguin inventar-se, també es pot intentar fer un conte col·lectiu entre el 
grup classe. Cada nen/a pot dibuixar amb diferents tècniques una pàgina del conte i escriure una paraula o frase curta i passar-
li al proper company/a. Quan tornin a l'escola el podem ordenar i muntar. 

- Pensar amb quins materials disponibles a casa podem crear una MAQUETA sobre l'edat de gel,a partir de tota la informació 
treballada a casa i aportada per ells/es de totes les preguntes investigades (que pensin en tot el material de rebuig que podem 
tenir a casa).A la tornada les poden portar i farem una exposició. 

- ACTIVITATS ARTÍSTIQUES: a classe vam fer un experiment amb dinosaures de joguina: vam ficar-los en blocs de gel al 
congelador i quan els vam treure,per grups vam discutir sobre l'extinció dels dinosaures i vam anar comprovant com es desfeia 
el gel (amb l'escalfor de les mans,tirant aigua calenta per sobre...).Poden fer hipòtesis abans. Com aquest exemple : 

 

Ous de dinosaure de gel. Agafeu un globus i introduïu-li un dinosaure i l'ompliu d'aigua. Ben lligat i al congelador. Ja teniu un 
ou fresquet de dinosaure.  

- PINTEM AMB GLAÇONS DE GEL: preparar uns gels de color amb aigua i pintura o colorant en una glaçonera. Quan estiguin 
preparats podem pintar amb ells i crear els nostres quadres congelats!!! 



- Buscar i observar quadres de Monet, parlar dels colors i la tècnica què feia servir, intentar esbrinar el títol del quadre. 
Proposem crear un quadre propi a partir de la tècnica impressionista i dels colors freds.... 

1r: CINEMA 
Mímica i percussió a E.F.: Ara tenim temps per inventar i posar en pràctica diferents maneres de saludar-nos amb ritme i la 
percussió del nostre cos, no cal que hagi un contacte amb la persona (familiar) que saludarem. Cada dia una manera diferent. 
Ànim artistes. 

Ballem i cantem una mica: a l’escola havíem començat a introduir la cançó de la Damaris Gelabert “Charles Chaplin” 
https://www.youtube.com/watch?v=coTjcbhHqXI T’atreveixes a aprendre’t tota la lletra de memòria i a inventar-te una 
coreografia per ballar-la i cantar-la tots i totes juntes el dia que tornem a l’escola? Et pots gravar en vídeo quan ja ho tinguis 
preparat!  

Juguem en família: ens va impactar molt quan a la classe vam descobrir que el cinema d’abans era en blanc i negre i, a més 
a més, mut! Aquest dies a casa en família podem mirar un curt del cinema mut, per exemple del Charlot que en té de molt 
divertits, i intentar imaginar què deuen estar dient i posar diàleg a les imatges. 

Creem joguines òptiques: un taumàtrop (necessites paper/cartolina, tisores, dues gomes elàstiques o cordó ,un retolador), 
un “flip book” que és un llibre que conté una sèrie d’imatges que varien gradualment d’una pàgina a la següent, perquè, quan 
les pàgines es passin ràpidament, les imatges semblin animar-se simulant un moviment o un canvi, inventem una història i la 
representem amb ombres xineses (pots escriure la història prèviament, crear els personatges i decorats que apareixen amb 
diversos materials, tubs de paper de wc, figures retallades enganxades amb un palet, etc. Per fer el teatret només necessites 
un llum potent o llanterna i un tros de tela clara). 

2n:EXPLORADORS DE 
LA SELVA Des d’ E.F.: Un/a bon explorador ha d’estar entrena't per trepitjar diferents terrenys. Per això primerament a paper podem 

dissenyar un circuit amb diferents acrobàcies per tota la casa (ex. reptacions, croqueta al sofà, passar per sota les taules i 
cadires...). Sobretot visualitzar que estem passant per una zona perillosa i que no sabem el que ens trobarem... Si volem més 
reptes podem anar prenem temps cada cop que fem una passada pel nostre itinerari -circuit. A veure si a cada passada baixem 
una mica el temps. 

Seguim explorant i investigant la selva: podeu seguir buscant informació, fotos, vídeos… per respondre a totes les preguntes 
que vam fer sobre el que volíem saber de la selva (cadascú ha de buscar les preguntes que corresponen al seu grup 
d’investigació). 

ANIMALS A LA SELVA: Quins animals hi ha a la selva? Quants de cada espècie? Són verinosos? Hi ha dinosaures a la   
selva? Hi ha caçadors a la selva? per què ho fan? 

PERSONES A LA SELVA: Viuen persones a la selva? És perillós viure-hi? Què mengen les persones que viuen a la selva? 
Podria treballar a la selva? Hi ha botigues? Hi ha escoles? Hi ha ciutats? 

CREACIÓ: DE QUE ESTÀ FORMADA: Com es va crear la selva? De què està feta? Quantes selves hi ha al món? Quins 
tipus d’arbres hi ha a la selva? Quines plantes hi ha? Quines fruites creixen a la selva? Quins tipus de bolets hi ha? 

https://www.youtube.com/watch?v=coTjcbhHqXI


CURIOSITATS: Hi ha mars, rius, etc..? Fa sol? Plou molt? Hi ha selves marines? Hi ha volcans? Quina selva té més 
volcans? A la selva, hi ha més arbres o més volcans? 

Creació artística: Pensant en les propostes que vam fer per decorar la porta de la classe ( fulles, lianes, plantes carnívores o 
no, serp, tigre/lleopard, micos, cocos, prismàtics, motxilla, explorador/a….), poder fer dibuixos o diverses creacions artístiques 
amb diferents materials, amb o sense volum. 

Algun joc: https://mondiminut.cat/la-selva-amazonica-jocs (memory d’animals de la selva). També es pot fer un Bingo. 

3r:L’ESPAI 
Des d’ E.F.: Context: La Nasa busca nous candidats a astronautes, han sapigut que a la classe de 3r hi ha un munt d’experts 
a la temàtica de l’espai. Degut a les circumstàncies de Pandèmia cada futur candidat haurà de fer els entrenaments des de 
casa seva. Us proposo començar per imitar i fer les accions quotidianes (rentar-se, fer el llit, vestir-se…) amb mímica, però 
pensant que a l’espai on voleu anar no hi ha gravetat i, per tant, les accions les haureu de representar molt a poc a poc i amb 
moviments lleugers. Un cop ho tingueu entrenat un familiar us podrà gravar i més tard ho visualitzareu tots junts, que segur 
que riureu una estoneta… 

Creació artística: Es tracta d’agafar una cartolina DIN-A3 o DIN-A4 apaisada i dibuixar un astronauta, un coet, alguna cosa 
relacionada amb l’espai on puguin enganxar o dibuixar la seva cara junt al planeta dels quals són experts, explicant alguna 
característica d’aquest planeta. 

Investiguem una web: Entrem en google i posem “Space Place Nasa”. És una web sobre l’espai (està en anglès) i es tracta 
d’anar investigant i realitzant les activitats que ens vinguin de gust, manualitats (crafts), veure vídeos interactius… 

Creem una obra de teatre: Hem de crear una petita obra de teatre amb dos o tres personatges on la temàtica sigui l’explicació 
d’alguna de les preguntes que hagueu investigat amb el vostre grup. Recordeu que primer heu de fer un guió previ. La podeu 
representar amb els vostres pares, germans, etc i també la podeu gravar!  

Podeu enviar les activitats o qualsevol cosa que em vulgueu dir al meu correu: davidm@angelsgarriga.net  

4t:LA MÀGIA DEL 
TEATRE Des d’ E.F.: Com experts en la màgia del teatre us convido a crear cada dia un GAC de 10”, representant diferents accions 

esportives. Podeu prendre com a referencia el grup teatral Tricicle (gag Tricicle esport “Slastic”).  

Feina de cara, dues propostes:  

1. Pensa cinc o més sentiments diferents i posa la cara que millor pot expressar cada un d’ells. Fes la foto de cada 
expressió i posa-li el títol corresponent. El recull de fotografies el convertirem en un bon mural. Les pots enviar al correu 
josepam@angelsgarriga.net. 

2. Recorda que hem parlat de frases fetes, refranys i expressions relacionades amb la cara (per correu en rebràs el llistat 
de les que vam portar a classe). Tria alguna frase feta o expressió que et resulti prou entenedora (una, dues o tres), 
de les del llistat fet a l’aula o de les que tu puguis trobar, escriu-la en un full i representa-la gràficament (amb un dibuix, 
una pintura, un collage…). Si n’has triat més d’una, mira de representar-les en fulls diferents. 

https://mondiminut.cat/la-selva-amazonica-jocs
mailto:davidm@angelsgarriga.net
mailto:josepam@angelsgarriga.net


Va de màgia: Busca un truc, aquesta vegada haurà de ser individual però a casa podràs trobar bones i bons ajudants amb qui 
posar-lo en escena. Assaja’l moltes vegades fins que el facis amb seguretat. Grava’t fent-lo. Ens intercanviarem els videos 
més endavant, i tindremun bon repertori per muntar l’espectacle de classe. 

5è: DINS DEL MAR 1) Llegiu aquest parell d’articles: 
a) Lluç amb pasta de dents, el plat que has menjat sense saber-ho 
b) Aparecen microplásticos por primera vez en el hielo del Àrtico (el vídeo és un resum). 

2) Feu la prova vosaltres mateixos amb algun dels cosmètics que diuen els articles.  Amb la crema exfoliant es veu molt 
bé. Proveu de dissoldre en aigua una cullerada de crema exfoliant, pasta de dents, …. Deixeu-ho reposar una estona 
i observeu què passa. Si us animeu, us podeu gravar a vosaltres mateixos mentre feu aquest experiment. Aquí teniu 
un parell d’exemples (en anglès, però segur que ho podeu entendre) 

a) https://www.youtube.com/watch?v=7UaQAh6S7kA 
b) https://www.youtube.com/watch?v=3VPyITnZaHQ 

3) Escriviu un text sobre el vostre experiment relacionant-ho amb el contingut dels articles. També podeu incloure un 
comentari personal.  

Podeu enviar les activitats a martam@angelsgarriga.net  
 
Des d’ E.F.: Si ens volem endinsar al mar, els bons submarinistes fan una gran preparació previa, practicant relaxació i ioga, 
cal que un cop dintre de l’aigua les nostres pulsacions baixin. Us proposo primerament quantificar i apuntar les vostres 
pulsacions en estat basal (és a dir en el moment que us aixequeu del llit cada matí) i durant tota la setmana anar-les apuntant 
a una petita llibreta i després buscar alguns exercicis de ioga que us permetin reduir-les. Aquí us passo algunes webs per 
donar un cop d’ull: www.eduioga.com, pequeyoguis amb Cristina Brondo, per exemple. Ja em direu com va. 
 

6è:DISSENYADORS 
GRÀFICS 

Dissenya un clauer: aquest any és el 50è, dissenya un clauer per l’escola.Fes-lo tot a partir de formes geomètriques. Cal 
que pensis que no pot ser més gran que el palmell de la mà i no pot haver detalls massa petits. 
 
Programa informàtic: En Carlos, pare de la Paula, fa una setmana, ens va venir a fer una súper presentació sobre “el 
disseny gràfic”. Li vam preguntar programes de disseny que podem utilitzar i ens va comentar que un programa gratuït i que 
està bé és el: Inskape. 

 Trastegeu-lo i a vere que podeu crear amb aquest programa.  

Disseny anunci: Una altra proposta és que us inventeu un producte amb marca pròpia o que modifiqueu / personalitzeu un 
que ja existeix. Feu el logo, l’eslògan i el disseny gràfic de l’anunci sobre paper (word, o a mà i m’envieu foto del que heu fet). 
M’ho podeu fer arribar a estelam@angelsgarriga.net 

Des d’ E.F.: Degut a la greu Pandèmia existent actualment, Japó no té prou dissenyadors per realitzar els logotips dels diferents 
esports per a les Olimpíades d’estiu. Per tant, han demant a la classe de 6è que cadascú de vosaltres es faci càrrec de crear 
un logotip dels diferents esports (trieu un o dos) que es duran a terme els JJOO del Japó (a Tokio) aquest estiu. Podeu 
primerament fer el disseny a paper i a posteriori si li voleu donar més dimensió a la tasca, agafeu cartró o altre material que 

https://www.ara.cat/societat/plastic-microplastic-contaminacio-peixos-mar-oceans_0_1591641061.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20190815/464093950851/microplasticos-acumulan-hielo-artico.html
https://www.youtube.com/watch?v=7UaQAh6S7kA
https://www.youtube.com/watch?v=3VPyITnZaHQ
mailto:martam@angelsgarriga.net
http://www.eduigo.com/
mailto:estelam@angelsgarriga.net


trobeu. Recordeu el que fèiem als ambients, a reciclajoc...Bona feina!! 

 

 


