
 

PROPOSTES PER ACOMPANYAR-VOS AQUESTS DIES D’ESCOLA A CASA (3) 

 
Famílies continuem fent-vos propostes per aquestes dies d’estar a casa. No son pas obligatòries i no us han de suposar cap repte. En aquest 

cas van encaminades al projecte transversal d’escola: 50 anys, un aniversari de pel·lícula! Cada classe a l’assemblea d’inici de curs, va rebre 

un rodet de pel·lícula amb una frase al·lusiva a un espai o activitat de l’escola. El treball sobre el 50è farà referència a aquesta proposta. 

 

Bona feina... 

 

 

PROJECTES TASQUES 

P3: CAVALLS I EUGUES 
 
“50 anys de pel·lícula a l’hort”. 

 
 

1) Podeu realitzar aquesta tasca en un full o bé gravant les seves impressions ensenyant alguna imatge o dibuix on 
es vegin ells contents o enfadats. 
 
QUAN ANEM A L’HORT: 
 
Em fa sentir bé _________________________________________________________________ 
 
M’enfada: _____________________________________________________________________ 

2) Reflexionem i pensem en els diversos cops que hem anat a l’hort. Què hem fet a l’hort, amb qui hi hem anat, 
què hem vist, què hem sembrat...  Fem un dibuix i/o un escrit que reflecteixi què recordem i què és allò que més 
ens ha agradat de les diferents baixades a l’hort de l’escola. 

3) Experimentem: 
- En un got, preparem un cotó humit i afegim un llegum (mongeta, llentia...), l’anem regant i esperem a veure què 
succeeix. 

- En un pot amb aigua hi afegim alguna mena de colorant o pintura. Després, posem al got una fulla d’enciam, de 
col, d’api, etc. (allò que trobem a l’hort). Només la punta de la tija, no cal enfonsar la fulla sencera. Esperem a veure 
què passa. 

4) Aprofitem els àpats. Quan aneu a dinar o sopar, podríeu comentar quins aliments poden provenir d’un hort i 
quins no. En el nostre hort, hem vist enciams, menta, farigola, ametlles... i hem sembrat raves! 

 

P4: LES ABELLES ESBRINEU: 



 

“50 anys de pel·lícula jugant (El joc)” 1) Com jugaven els vostres avis quan eren petits ? i els pares? Juguen als mateixos jocs i/o joguines? 
Escriviu els jocs/joguines en un paper, si podeu posar alguna imatge (foto o dibuix),millor …. d’avis, pares i fills. 
Segur que descobrim jocs nous que no coneixem i quan ens retrobem, ho podrem compartir i  aprendre a jugar. 
COM EM SENTO? 
2) Ens agrada jugar ?? SÍ o NO. Com em sento quan m’ho passo bé ? ………...  
Com em sento quan no m’ho passo bé?  …………….. 
Si no em deixen jugar em sento ……………. 
És més divertit jugar  SOL o ACOMPANYAT??? 
Feu una foto o dibuix amb alguna emoció!  
CREEM: 
3) Fem una joguina amb material reciclable. Pot ser la joguina que vulgueu, antiga o actual.  
Quan la tinguis feta, envia una foto a giselam@angelsgarriga.net. I quan tornem la portes a l’escola. 

P5: L’EDAT DE GEL 
“50 anys de pel·lícula al barri”. - Preparar una petita entrevista per fer als avis, àvies, besavis, besàvies (qui en tingui) sobre com era abans el barri i 

quins canvis s'han produït al llarg dels anys. Exemple de preguntes: com eren les cases abans? com es deia 
antigament el barri? qui era la família Horta? com es movia la gent? qui eren les bugaderes d'Horta?... 

També podem demanar als més grans de la família que ens expliquin històries o anècdotes d'aquella època. 

Podem fer un recull per compartir posteriorment amb els companys/es a l'escola. 

-Parlar amb els pares i altres familiars si recorden l'escola Àngels Garriga: com era l'edifici per dins i per fora en el seu 
inici, com s'aprenia, quines activitats feien, a què jugàveu al pati, quins mestres teníeu...? 

- Buscar imatges antigues, en blanc i negre del barri (masia Can Mariner, carrer Aiguafreda, camps de conreus...) i 
comparar-les amb imatges més actuals en color (semblances i diferències). En aquest enllaç podeu trobar fotos 
antigues : https://memoriadelsbarris.blogspot.com/2012/10/historia-de-la-riera-dhorta.html 

Es pot fer un àlbum de fotos, a partir d'imatges en blanc i negre, en color i dibuixos fets pels propis nens de masies, 
paisatges, pous d'aigua... (amb llapis negre, aquarel.les, pintures,ceres...) perquè s'adonin de l'evolució i els canvis 
del barri. Poden crear una portada pel seu àlbum! 

1r: CINEMA 
“50 anys de pel·lícula: l’Àngels 
Garriga” 

Per a dur a terme la següent activitat us proposo diferents opcions perquè pugueu agafar la que millor us vagi 
o amb la que us sentiu més còmodes (us les explico al final de l’activitat). 

Associem el nom d’Àngels Garriga a la nostra escola però, qui va ser realment aquesta persona i què devia 
fer perquè es posés el seu nom a la nostra escola?  

T’animo a investigar una mica amb la teva família aquest personatge i descobrir fets rellevants de la seva 
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vida com: 

-On va néixer? (quan ho sàpigues pots buscar-ho en un mapa per veure on està aquesta localitat) 

-On va anar a viure després? 

-Què va estudiar i a què es va dedicar? 

L’Àngels Garriga es va casar amb Josep Mata i van tenir quatre fills: el Josep, la Marta, la Maria i l’Eulàlia. 

Als 48 anys es va posar malalta i va haver de deixar de treballar i va anar a viure amb la seva filla Marta 
Mata.  

-On van anar a viure llavors? (PISTA: és un lloc on tu hi has estat!) 

Ella i altres mestres van tenir un paper molt important en la nova Escola Catalana que s’iniciava després de 
la guerra. Entre moltes altres coses, va escriure el primer llibre d’aprenentatge de lectura en català. 

-Saps com es deia? Coneixes el nom d’altres llibres que va escriure? 

Un cop recollida tota la informació, t’atreveixes a explicar la història de l’Àngels Garriga com si fos 
un conte, una auca o amb vinyetes,  il·lustrant-la i escrivint una frase o dos per a cada dibuix? 

Proposta 1→ els adults busquen la informació de la història i l’escriuen amb frases senzilles amb lletra de pal o lligada 
(els que comencin a descodificar-la) seguint la cronologia perquè els infants puguin anar llegint-la ells mateixos i 
contestant les preguntes, ja que és comprensible que al ser petits extreure la informació dels buscadors és molt difícil. 

Proposta 2→ els adults expliquen als infants quines preguntes han d’esbrinar i són ells els que els llegeixen amb veu 
alta la informació (simplificant-la) a veure si els nens troben les respostes. A mesura que les van descobrint les van 
escrivint en un paper per tenir després tota la informació per poder fer el conte. 

RECORDEU: amb ortografia natural 

Proposta 3→ qualsevol adaptació vostra de les anteriors propostes segur que estarà genial! :) Ànims que ja queda 
menys! 

2n: EXPLORADORS DE LA 
SELVA 
“50 anys de pel·lícula, fent Colònies”. 

1) Que recordo de totes les colònies a les que he anat fins ara? Fer un escrit explicant el que recordo de la 
meva experiència anat de colònies: On vam anar, quin any era o quin curs feiem, que vam fer, que és el que 
més em va agradar, el que menys em va agradar, que vaig aprendre/descobrir… També explicar si només 
hem anat de colònies amb l’escola o ho hem fet amb altres entitats…. Tot aquest escrit es pot acompanyar de 



 

dibuixos i/o fotos. 
2) Com em sento  quan estic de colònies? Fer un escrit explicant sensacions/sentiments que tenim quan 

estem de colònies. Exemple: Quan estic de colònies em sento ______________, Perquè ______________ 

Cal buscar 3 o 4 (com a mínim) sentiments (agradables o desagradables per mi) i explicar, perquè creiem que 
ens sentim així i/o en quins moments ens sentim així. 

3) Familiars de colònies: Pregunta als teus familiars adults, més propers (mares, pares, avis, àvies, tiets, 
tietes…) i fes un escrit sobre aquest tema: On van anar, quan, amb qui, que és el que més i el que menys els 
hi agradava d’anar de colònies, etc. Demaneu fotos per poder documentar gràficament el vostre escrit. També 
podeu fer algun dibuix. 

Intenteu fer tots els vostres escrits amb lletra lligada! 

També podeu aprofitar per una una mica de matemàtiques, com per exemple, calculant quants anys fa que els vostres 
familiars van anar de colònies, endreçar-los de major a menor nombre d’anys, etc.  

3r: L’ESPAI 
“50 anys de pel·lícula,  gestió 
democràtica de l’escola (Delegats i 
delegades).” 

Hola nens i nenes de l’espai. L’activitat que us proposo és la següent: 

Tots vosaltres sabeu com funciona una assemblea de classe o de delegats. Ara toca explica-s’ho als vostres pares i 
mares, però d’una manera una mica més divertida. Anem a crear una recepta de la reunió de delegats, sí, una 
recepta. 

Primer, haurem de buscar un bon títol per al nostre “plat”. 

Segon, haurem de pensar ben bé quins són els ingredients per fer una bona assemblea de delegats i la posterior 
reunió. Tots vosaltres heu sigut delegats o delegades i sabeu perfectament que s’ha de fer, no obstant, us dono 
algunes idees: 

- Per fer una bona reunió de delegats...he d’estar atent, respectar el torn de paraula, comunicar-me amb una 
bona veu… 

Darrerament, heu d’explicar el procediment, és a dir, com funciona una reunió de delegats, des de que ens reunim a 
la classe, passant per la reunió a la biblioteca, fins que fem la lectura del que s’ha escrit. 

Per últim, fer un dibuix del vostre “plat”, alguna cosa que creieu important en la reunió de delegats, doncs la dibuixeu. 

Quan la tingueu, me la podeu enviar al meu mail: davidm@angelsgarriga.net  

Estaré encantat de veure les vostres feines. 

mailto:davidm@angelsgarriga.net


 

Fins la pròxima!!! Una abraçada a tothom! 

4t: LA MÀGIA DEL TEATRE 
“50 anys de pel·lícula, Grans-Petits” Grans – Petits en la pel·lícula dels 50 anys de l’Àngels Garriga. Ep, que des que fem “grans – petits” no 

han passat 50 anys, no, però Déu-n’hi do els que en fa que ho fem... 

Vosaltres, nenes i nens de 4t, tot sou ara “grans” per P3, ja ho sabeu. I molt que ens agrada fer coses 

amb P3, oi? 

 

Doncs comencem per aquí, agafem paper i llapis (i paper d’esborrany per apuntar abans de res, per 

provar lletres, etc.) i escrivim quines coses de les que estem fent amb P3 ens agraden i per què? 

(Després podeu passar l’escrit a l’ordinador per fer-hi un correu o fotografiar el text fet a mà. 
Però, ep, guardeu el full per portar-lo a classe més endavant!) 

I posats a fer, anotem... 

  a)   Una o dues coses que hem après estant amb P3. 

  b)   Dues o tres anècdotes que ens hagin passat amb les nenes i els nens de P3. 

  c)   Tres o quatre coses que ens agradaria fer amb ells i elles en aquests tres cursos que en serem 

“profes”. 

 

Algunes i alguns de vosaltres teniu el record d’haver estat “alumnes” del grup que ara fa 4t d’ESO. Us 

farem arribar per correu unes fotos per refrescar la memòria i us proposem les següents tasques, per 

retornar també per correu, si pot ser: 

Pels qui heu arribat a l’escola a partir de 1r i no heu pogut tenir profes, 

  a)   Sabeu identificar qui de la nostra classe de 4t surt a les fotos? A veure quants noms sou capaços 

de posar a cada fotografia! 

(numereu-les o busqueu alguna altra manera d’identificar-les i indiqueu el llistat de noms) 

  b)   Us atreviu a dir quines activitats s’estaven fent a les fotos? Apa, mireu bé, poseu una mica 



 

d’imaginació i escriviu-les. 

 

Pels qui heu fet P5 a l’escola, i per tant podeu recordar el que es veu a les fotografies, 

  a)   Recordeu, i escriviu, algunes anècdotes viscudes amb els vostres “profes”. 

  b)   Les fotos són de quan fèieu P5, ara sou “profes” de P3, però, què recordeu haver fet amb els 

vostres “profes” a P4? Si hi penseu una miqueta ben segur podreu anotar diferents activitats. 

5è: DINS DEL MAR 
“50 anys de pel·lícula, els Projectes”. 

 Hola holaaa!!! 

Per aquesta setmana, us proposem: 

Ø  Fem memòria! Des que vau entrar a l’escola... quins projectes del nom de la classe heu fet? Quins records 
guardeu de cadascun d’ells? Els conserveu? Us va agradar algun especialment? Expliqueu els vostres records 
de la manera que vulgueu: un text, un àudio, un vídeo, una presentació (tipus cartolina o amb o qualsevol programa 
que sapigueu fer servir) 

Ø  Què vol dir projectes? Com explicaríeu què son els projectes, per què serveixen i què tenen de bo? Ho podeu 
explicar amb imatges, cap paraula. Podeu dibuixar, pintar o feu una composició, segur que sou molt originals!!! 
Ben aviat ho compartirem en una exposició col·lectiva!    

Ø  I els teus projectes? Explica un petit projecte teu que vulguis tirar endavant. Cal fer una explicació del que vols 
aconseguir, els passos i els requisits necessaris per dur-ho a terme. 

Ø  Un repte matemàtic Un dels projectes d’escola que encapçala el curs de cinquè és el del reciclatge... Recordeu 
com anava? Els dimecres recollida de plàstic de totes les aules i l’orgànic del pati. Els divendres, només recollida 
d’orgànic. Quanta estona dedicàvem en això? Quantes hores invertides suposen al llarg del mes? I del trimestre? 
I del curs escolar? Proveu de fer un càlcul estimat i, després, comproveu amb exactitud (podeu fer servir la 
calculadora) quins son els resultats. A veure qui s’hi apropa més! 

Vinga guapíssims, treballeu una miqueta i feu-me arribar les vostres feines a: martam@angelsgarriga.net 

 

Tot anirà bé, segur! Una abraçada 

Marta 
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6è: DISSENYADORS GRÀFICS 
“50 anys de pel·lícula, Escoles 
Amigues”. 

Hola dissenyadors gràfics! Aquí va la proposta d’escola a casa d’aquesta setmana. Recordeu que a l’assemblea d’inici 
de curs ens van donar una objecte, un rodet de pel·lícula en el que posava: “50 anys de pel·lícula, escoles amigues”.  
 
Bé, us proposo fer una reflexió de perquè creieu que les 4 escoles som escoles amigues. Per poder-ho fer, estaria bé 
que primer us informessiu una mica de la història, la manera de treballar... de cada escola. És per aquesta raó que us 
he adjuntat més avall les webs dels 4 centres escolars. A vere si us ajuden per trobar aquesta informació, poder 
comparar la informació trobada i plasmar-la en la vostra reflexió. 

Escola Heura: https://sites.google.com/a/escolaheura.cat/heura/ 

Escola Can Carabassa: https://agora.xtec.cat/ceipcancarabassa/ 

Escola Mare Nostrum: http://marenostrum-horta.blogspot.com/ 

Escola Àngels Garriga: https://agora.xtec.cat/ceipangelsgarrigabcn/ 

I una altre activitat que us proposo és, com a bons experts del disseny gràfic que sou, compareu les 4 webs, i feu-me 
la vostra valoració personal (si són atractives visualment, els colors que utilitzen són adients, el tipus de lletra que han 
fet servir, si és intuïtiva i es troba la informació fàcilment...el que se us acudeixi). Les heu de puntuar i argumentar 
perquè els hi heu donat aquesta puntuació. 

Podeu fer-me arribar els vostres escrits, SENSE FALTES!! (que ho feu a ordinador i teniu correctors) a: 
estelam@angelsgarriga.net 

Vinga ànims que aviat ens tornarem a veure tots! 

Una abraçada virtual! 

Estela 

 

 

Una estona de Música: 

T’animes a composar una cançó del nostre 50è aniversari? Com? 

- Fes una llista de coses què podria dir aquesta cançó. Què podria explicar? 

- Fes-ho inventant rodolins. Dues frases curtetes ( versos) que acaben musicalment amb paraules que sonen bé i s’assemblen una mica. 

https://sites.google.com/a/escolaheura.cat/heura/
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- Pots escollir una cançó alegre que t’agradi i intentes col·locar aquests rodolins que has inventat o adaptar-los perquè quedin bé amb la 

melodia. ( Recorda el que van fer els companys de 5è el curs passat amb la cançó de “Bon dia“ dels Pets i la fruita) 

- Pensa que les cançons tenen una part que es l’estrofa i una que és la tornada. L’estrofa explica coses. La tornada és la que anem 

repetin igual i sempre ha de ser fàcil de recordar, com si fos el títol de tot plegat. 

- Si la cançó que has escollit per canviar la lletra té una base instrumental, és a dir la pots cantar a sobre com un karaoke, t’anirà millor. 

Això els adults et poden ajudar a buscar-ho per internet. 

Au vinga que sou uns músics genials!  

Ajudeu-nos a trobar la cançó del 50è aniversari de la nostra escola!!! 

 

A més a més d’es de l’àrea d’Educació Física us proposem:  

En aquests dies de confinament necessari i obligat, matèries com la plàstica, la música i l’educació física, de vegades menys valorades 

acadèmicament, s’han convertit en la millor manera de mantenir un bon equilibri de la nostra salut física i mental. Fomentar la creativitat, 

cantar i tocar instruments i fer exercici físic a casa són recomanacions que fan tots els experts.  

És per això que des de l’àrea d’educació física i de música de l’escola s’ha fet una selecció de materials didàctics que l’alumnat i la seva 

família puguin realitzar de manera senzilla tant a educació infantil com a primària. 

EXERCICIS D’ACTIVACIÓ MUSCULAR 

RUTINA D’EXERCICIS:  

  

1. 9 minuts exercise for kids - Home workout (anglès): https://youtu.be/oc4QS2USKmk 

2. Exercicis per nens a casa - Rutina de cardio per compartir en familia (castellà): https://youtu.be/Z6VsBhH8MF0 

 

 

EXERCICIS DE ZUMBA, BALLS I COREOGRAFIES 

ZUMBA, BALLS I COREOGRAFIES:  

 

1. Zumba kids (easy dance) - I like to move it: https://youtu.be/ymigWt5TOV8 

2. Despacito/Alejandro Vidal – Zumba kids: https://youtu.be/pkRTgXy4HeQ 

 

EXERCICIS DE MALABARS  

MALABARS SENZILLS AMB 2 O 3 PILOTES:  

https://youtu.be/oc4QS2USKmk
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1. 10 exercicis iniciació malabars: https://youtu.be/HTylO_MlhhE 

2. Tutorial malabars – 2 pilotes: https://youtu.be/rWQoSCxGSzI 

3. Més de 20 trucs amb 3 pilotes! Malabars: https://youtu.be/fV07GtHlqbY 

  

EXERCICIS DE IOGA   

IOGA INFANTIL: 

 

1. Ioga per nens amb animals – Smile and Learn: https://youtu.be/t8748OWc1nQ 

 2. Ioga per nens – Les postures dels animals del mar – Smile and Learn: https://youtu.be/LOYxOzMUgAY 

 

 

 

Apa bona pràctica i que gaudiu molt! 
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