
PROPOSTES PER ACOMPANYAR-VOS AQUESTS DIES D’ESCOLA A CASA (4) 
 

Famílies, el divendres 3 d’abril tancarem el 2n trimestre amb la ja tradicional Jornada esportiva... Com que això no ho podrem fer, sí que                        
us proposem unes activitats a fer des de casa que, d’alguna manera, ens serviran per a poder connectar amb l’ànim d’aquest dia. Garrigaires,                       
recordeu com és un dia de Jornada esportiva a l’ Àngels Garriga? Ens trobàvem tots i totes a la pista per a fer diferents proves esportives per                           
cicles...I tancàvem el trimestre fent tots plegats mestres, monitors i monitores, cuineres...una de les proves fetes al matí i acabàvem amb un                      
ball conjunt seguint unes coreografies que havien pensat alguns alumnes de Cicle Superior. Doncs us proposem un seguit d’activitats que                    
pensem que, alguna o altra, us vindrà de gust de fer.  
 
Ens agradaria molt i molt que nens i nenes poguessiu fer una petita gravació, d’uns 15’’ fent una acció: saltant, ballant,seguint el Just                       
Dance, passant per un tub, fent un circuit, fent malabars...imaginació al poder! I que aquesta petita gravació us la guardéssiu perquè després                      
de Setmana Santa us la demanarem per a poder fer un vídeo conjunt amb totes les aportacions rebudes. Famílies: de moment no cal que                        
envieu res, .només  graveu els vostres fills i filles i ja us direm de quina manera ens  heu de fer arribar. les gravacions. 
 
D’altra banda, també pensem que la canalla, tal i com proposa l’alcaldessa Ada Colau, (vegeu el següent enllaç                  
https://www.instagram.com/tv/B-XR9b_DA1E/?igshid=8y2zkwm2aazn ) pot participar d’aquesta experiència a nivell de ciutat. Nens i nenes:             
guardeu les vostres creacions que potser també us les demanarem més endavant. 
 
Per últim famílies, veureu que aquesta vegada les activitats d’Escola a casa no estan seqüenciades per cursos sinó que responen a una                      
proposta global. 
 
 
 
 
 
Ens hi posem?  
 
 
 
 
 

 

https://www.instagram.com/tv/B-XR9b_DA1E/?igshid=8y2zkwm2aazn


JORNADA ESPORTIVA TASQUES 

DE P3 a 6è... 
 
nens i nenes garrigaires... 
 

 

 
 

- Dissenyeu i preparareu proves com si poguessiu tenir qualsevol material a l’abast            
per a una Jornada esportiva. 

- Entreneu-vos a casa per preparar-vos per la jornada esportiva!! Heu hagut de            
fer canvis de mobiliari, espais a casa? Salteu a corda, feu llançament de bitlles              
casolanes, una partideta al ping-pong, ... 

- Feu un circuit, … El podeu repetir tantes vegades com vulgueu...la qüestió és             
moure’s! 

- Si en teniu, aprofiteu per muntar l’scalextric o similar i feu-lo passar per llocs              
inversemblants… 

- Trieu una cançó que us agradi i inventeu-vos una coreografia. 
- Seguiu els passos d’alguna cançó del Just dance . 

 
US GRAVEU FENT ALGUNA D’AQUESTES PROPOSTES I QUE LES FAMÍLIES          
GUARDIN LA GRAVACIÓ. EP!! VÍDEOS NO MÉS LLARGS DE 15” 

QUÈ ENS DIU L’ADA COLAU? TASQUES 

 
DE P3 a 6è... 
 
nens i nenes garrigaires... 
 
 

- Participeu de la iniciativa “Estimat diari”. Feu dibuixos, escrits, fotografies          
explicant com esteu vivint aquests dies tan estranys...L’Ajuntament de Barcelona          
recollirà les aportacions per fer-ne un recull, llibre, exposició...que expliqui al món            
la vivència que els nens i nenes van tenir d’aquest confinament. 

Envieu les vostres creacions a: www.estimatdiari.barcelona 

 

 

 

 

http://www.estimatdiari.barcelona/


 

 
 
  
 
 

 


