Benvolgudes famílies,
Com esteu? Esperem que tots bé!
Al llarg d’aquest tercer trimestre us anirem enviant per e-mail
propostes per treballar. Les rebreu setmanalment, cada dilluns.
Si us sembla bé, podeu retornar o enviar les tasques
realitzades als correus de la vostra tutora, qui ho revisarà.
Totes les activitats que envieu, sigui vídeos, fotos,
documents,.... ho haureu de fer en forma de fitxer adjunt.
Si teniu alguna consulta o dubte, també us podeu posar en
contacte via e-mail, i el més aviat possible us atendrem.
Els 
CORREUS de les tutores del cicle són:
1r A: 
eortiga@asegarra.cat
1r B: 
anafulleda@asegarra.cat
2n A: 
mireiareig@asegarra.cat
2n B: 
gloriavalls@asegarra.cat

Atentament,
Les mestres de cicle inicial

Hola nens! Hola nenes!
Què tal? Com va?
A punt per començar la segona setmana d’escola des de casa?
Vinga va, som-hi!
Sabeu què?
En aquesta setmana hi ha un dia molt especial que sempre hem celebrat a
l’escola. Aquest any no el podrem celebrar a l’escola, però ho celebrarem
a la nostra manera.
Ja saps de quin dia parlo? Sí? No?
Va unes pistes...
Està ple de roses, de llibres, de princeses, de cavallers i de dracs
ferotges...

Ara sí, ja ho saps oi?
S __ __ __ __ J __ __ __ __ __

Doncs, per poder celebrar-ho ens cal la teva ajuda i per això us volem
demanar que amb els materials que tingueu a casa, cartrons, paper, llana,
roba, agulles d’estendre roba, ampolles, pots de iogurt, rotllos de paper
de vàter, teles, plàstics, ....
Amb el que trobeu, heu de fer una 
ROSA
, una rosa ben bonica o ben
original!!
Quan la tingueu feta, li feu una fotografia i ens la envieu. Teniu temps
fins dimecres perquè així nosaltres les podrem penjar totes al blog de
l’escola.
Ahh! Per cert, després de fer-li una foto, el dia de Sant Jordi penja-la al
teu balcó per compartir-la amb tots els veïns i veïnes. Us imagineu que
aquest dia tots els balcons lluïssin una rosa...

1- RECITEM POESIES
També ens agradaria celebrar Sant Jordi amb un recital de poesia.
T’agradaria escoltar i veure als teus companys i companyes? Què has de
fer?
T’hauràs d’aprendre o llegir un dels poemes que us hem enviat amb un
altre arxiu i gravar-te en vídeo. I si també ens envies una fotografia, ho
podrem penjar al blog. (Ens ho envies adjuntat tot en el correu).

(Obrir arxiu on hi posa poemes, trieu el que més us agradi)

Quines ganes de veure-us!!!

Ei, el dia de Sant Jordi no t’oblidis de mirar el blog de l’escola, tenim una
...........SORPRESAAAA!!!
https://agora.xtec.cat/esc-altasegarra-calaf/categoria/cicle-inicial/

2- LLEGIM LLIBRES
El dia de Sant Jordi podreu llegir la llegenda que trobareu en un altre
arxiu.

(Obrir l’arxiu de la llegenda de Sant Jordi)

I ara segur que sabràs respondre algunes preguntes del que has llegit i
entretenir-te fent alguns passatemps.
● Comprensió lectora la llegenda de Sant Jordi
- Per SEGON de primària:
https://es.liveworksheets.com/lj148515tr?a=send&g=Cicle%20inicial&s=C
atal%C3%A0
- Per PRIMER de primària:
https://es.liveworksheets.com/mm131702pl?a=send&g=Cicle%20inicial&s
=Catala

● Mots encreuats Sant Jordi
https://es.liveworksheets.com/bc146453bh?a=send&g=cicle%20inicial&s
=Catal%C3%A0
● Relaciona Nom amb personatge (AA)
https://es.liveworksheets.com/oo130390mm?a=send&g=Cicle%20inicial&s
=Catal%C3%A0
● Conte de Sant Jordi (vídeo)
https://es.liveworksheets.com/ul130235xu?a=send&g=Cicle%20inicial&s=
Catal%C3%A0
● Taller de cuina
http://cavallfort.cat/roses-de-poma/
● Altres activitats per a jugar aquesta setmana:
http://www.edu365.cat/celebracions/santjordi/index.html

3- FEM UNA MANUALITAT(opcional)
● Fes un punt de llibre. Et donem alguns models, però pots ser creatiu
i fer-lo com t’agradi més!!!

Tenim una altra sorpresa que esperem que us agradi perquè està feta
amb molt de carinyo per a vosaltres.
● Contes, històries, enigmes i petits misteris del Jordi
.
https://youtu.be/MqUKVxTGI6k
Ara, si et ve de gust, pots fer un dibuix.

4- FEM MATEMÀTIQUES
Veure el document adjunt de matemàtiques
. Trobareu informació de com
les treballarem i la primera Actrivitat.

5- EDUCACIÓ FÍSICA
Sant Jordi és una llegenda de l’època medieval on eren molt importants
els cavallers i els castells. En aquella època era de costum realitzar jocs
medievals molt variats. Un tipus de jocs que feien, eren els de punteria.
En aquests enllaços podràs veure exemples:
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/jueg
os-para-ninos-medieval/
https://photos.app.goo.gl/Ewf7TG1TUdcnC6Rq8
● El 
REPTE que et proposo és que 
triïs o inventis un joc de punteria
(pot ser dels exemples que t’he donat), hi juguis i animis als teus
familiars a jugar amb tu. Per saber com és el teu 
joc de punteria,
caldrà que m'enviïs una foto jugant-hi!!!
Si vols, pots jugar-hi vestit com els cavallers (amb escut, espasa, llança) o
com les princeses (amb vestit, corona). Però això ja és opcional!!!

6. MÚSICA
I no pot faltar … una cançó !

https://www.youtube.com/watch?v=_c1JS3Cf_LU
Aquí la tens el vídeo i et deixo també la fitxa per si la vols imprimir i
pintar. ( arxiu: cançó de Sant Jordi )

7. ENGLISH
● Mireu el vídeohttps://youtu.be/mp6CDAGZn8E

● Si teniu impressora podeu imprimir aquestes
titelles de pal, pintar-les i imitar alguns dels
diàlegs que surten a la història. En el cas de no
poder-les imprimir, podeu fer els vostres propis
dibuixos, segur que us quedarà genial.
Envieu-nos uns segons de vídeo per veure com
ho feu. (arxiu: imprimibles de titelles).

● Els nens i nenes de SEGON, a més, podeu fer les activitats
interactives que trobareu en aquest enllaç i recordeu escriure el
vostre nom, cognom i nom de la classe per tal que arribi
correctament.
https://www.liveworksheets.com/om194205tl?a=send&g=2nd%20gr
ade&s=English&t=0t5b4tfvf3

8- RECORDO I PENSO
● Clica en aquest enllaç i contesta:
https://es.liveworksheets.com/kb151334fx?a=send&g=CI&s=Autoa
valuaci%C3%B3

FINS DILLUNS!!
Petons!!

