
Propostes COMUNITAT DE MITJANS setmana del 14 al 19 d’abril

Món dels números

English

Món de les paraules

Avui us convidem a fer un viatge per la vostra llar, i feu el mapa de casa vostra: l’entrada, la
cuina, el lavabo, les habitacions… Podeu fer servir els materials que vulgueu per fer el mapa
(cartolina, papers, retoladors, aquarel·les…). Després de fer el dibuix, escolliu un recorregut per
anar d’un lloc a un altre (per exemple, per anar del lavabo a la meva habitació quins passos haig
de seguir) i escriviu-lo en un full o feu un àudio explicant-ho. Recordeu fer servir els termes: dreta,
esquerra, davant, darrere, girar, recte, etc.

La meva habitació: Feu una descripció de la vostra habitació. Aquí teniu algunes preguntes que
us poden ajudar per fer-la: Com és la meva habitació? Quina forma té, quadrada, rectangular…?
Té finestres? Porta? On està el meu llit i com és? I l’armari? Quines coses tinc a l’habitació? La
comparteixo amb algú? Quin és el meu racó preferit?

Comprensió lectora: Hi havia una vegada, un pintor holandès molt famós que es deia Vincent
Van Gogh. Va fer molts quadres importants que ara omplen els museus de tot el món. Una de les
seves obres més famoses és “L’habitació d’Arlés”. Llegeix aquest text sobre Vincent Van Gogh i
contesta les preguntes:

Vincent Van Gogh va néixer el 1853 i tot i que la seva carrera no va ser molt
llarga, en 10 anys va arribar a pintar quasi 1000 pintures amb un estil molt
personal. Va ser una persona molt important pel món de l’art. La pintura que
veieu a sota és l’habitació de Van Gogh, era una de les seves pintures
preferides i volia expressar la tranquil·litat absoluta.

A quin any va néixer Van Gogh?

Quantes obres va arribar a pintar?

De qui és l’habitació?

Què volia transmetre amb aquesta pintura?

Good morning! Per començar l’activitat d’anglès volem com sempre saludar-nos amb una
cançó! Què et sembla una mica de moviment? Pots cantar i ballar aquesta cançó! A veure si
t’agrada! https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk

Ara que ja has ballat una mica et proposem dues petites activitats que estan relacionades amb el
que has fet al món dels números. Què et sembla completar el mapa que has fet amb paraules en
anglès? Mira aquests dos vídeos i inclou el vocabulari de la casa en el teu mapa
https://www.youtube.com/watch?v=qsmlxP8T720 i
https://www.youtube.com/watch?v=IjnlkdZvYTE



Art

Medi Natural i Social

La meva habitació: Com hem dit abans, Van Gogh va
fer un quadre de la seva habitació, amb el títol de
“L’habitació d’Arlés”. Us proposem fer un dibuix de la
vostra habitació amb la tècnica que vulgueu, inspirant-
vos en l’obra de Van Gogh. I si voleu saber més
d’aquest artista, aquí teniu uns links per poder aprendre
més sobre ell:

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/les-tres-
bessones-i-vincent-van-gogh/video/5453974/

https://sites.google.com/site/untocdart/home/vincent-
van-gogh

1r. Fes un tomb per casa. Segur que trobes coses que tenen la forma de la imatge.
Ordena-les de petit a gran i fes un llistat del què has trobat.

2n. Després agafa un full de paper amb dos dits per un costat. Què li passa?
Al paper higiènic li passa igual: Plega per la meitat el full i torna-ho a provar. Li acabes
de fer com una mena de caminet, oi? Et recorda a alguna figura geomètrica? Només li
faltaria una base.

3r. Ara, intenta fer aquesta forma ”de U posada al revés” amb una cartolina o paper
gruixut. Posa la mà a sobre del que has construït. Aguanta el pes de la teva mà?
Si no és així, què podries fer per què aguantés el pes de la teva mà?
Anota algunes hipòtesis o idees que tinguis. Et convido a que ho provis.
Hi ha vàries solucions.

4t. Estigues atent/a. Quan algú a casa faci servir un ou per cuinar, digues-li que no llenci
la closca, si us plau, la necessitem pel següent repte.
FEM PLANTERS AMB CLOSQUES D’OUS
Investiga de què està feta la closca d’ou.
Un ou pot donar lloc a la vida animal. Però podem aprofitar la seva closca i fer que
doni vida vegetal. Us proposo que penseu com ho fareu.
Materials que podeu necessitar: Closca d’ou. Terra. Llavors. Objecte per fer un foradet.
Ampolla o regadora. Amb tot això feu el vostre planter a veure què passa.

La segona activitat és més activa. Oi que has marcat un recorregut per fer per casa teva? Doncs
ara et proposem un joc. Escull un algú de casa teva que vulgui jugar. Li tapes els ulls amb una
cinta i el guies fent el recorregut que has dissenyat utilitzant el vocabulari d’aquesta presentació
power point:
https://docs.google.com/presentation/d/1tBX84nUStgSixCPws6rNq2ugvw4AKso0zNgVeEvAT-
A/edit?usp=sharing
Podeu canviar els rols i que sigui després algú que de casa que pugui guiar a tu. Si fas un vídeo
fent-ho, ens encantarà veure’l!



AUDICIÓ

Vídeo curiós Escoltarem l'audició "La
sorpresa" de F. Joseph
Haydn. Sabríeu dir quina és la
sorpresa? Per finalitzar us convido
que mireu el següent vídeo i
contestis la següent pregunta. Quina
funció fa la tasa amb els coberts?
noi amb camisa de
quadres. T'animes a crear els teus
ritmes amb objectes de casa teva?

Música

Educació Física

Per poder fer aquestes les activitats de Música
i d’Educació Física afegim un PDF amb el
material audiovisual. Haureu de fer clic a les
icones i us redirigirà al material audiovisual.
Aquesta setmana anem a MOURE L’ESQUELET!

RITME AMB LES SABATES TUCUMPÁ

Una dansa que es balla amb sabates. El grup PIM PAU et proposa però... A LES MANS! aquesta
dansa divertidíssima. Segueix el ritme i compta bé els temps! Us atreveríeu a crear
nous moviments? T'animes?

https://drive.google.com/file/d/1XFFbK-
hwPscI-
3fv3uepASuIzHKsAuXj/view?usp=sharing


