
 

Bona dia famílies, 

 

Caram famílies heu fet uns retorns dels reptes espectaculars. Sou molt creatius i a més, sabem 
que esteu aprofitant tots els recursos que teniu a mà. 

Per això us volem donar les gràcies per la vostra col·laboració. 

Ara us proposarem un repte que ens servirà per properes sessions. 

 

REPTE 1: 

Confeccionar els reglets que tenim a la classe. Ho podeu fer amb paper i llavors els pinteu del 
color que toca a cada un, o amb cartolines o papers de colors,.... 

Si ja els teniu a casa els podeu confeccionar igualment, i així aneu practicant el seu valor. 

Fer-se una foto amb la vostra feina i enviar-la al correu del tutor. 

 

 

 

REPTE 2: 

Escolteu aquest conte i després feu-ne un dibuix ben bonic. 

https://www.youtube.com/watch?v=cziYR2I2dtU 

REPTE D’ANGLÈS: 

La Txell, la mestra d’anglès, us proposa aquest repte: 

ENGLISH CHALLENGE 1st Grade and 2nd Grade 

Goodmorning boys andgirls!  

Us deixem un enllaç per tal que pogueu escoltar i practicar l’abecedari en anglès. Després 
d’escoltar-lo moltes vegades us demanem que escriviu en un full (i ben bonic) totes les lletres que 
ja coneixem. Seguidament es tracta de gravar-vos amb el mòbil tot cantant la cançó mentre 
assenyaleu amb el dit les lletres que heu escrit al full.  

https://www.youtube.com/watch?v=75p-
N9YKqNo&list=TLPQMzAwMzIwMjASL7ooHJ1kA&index=2 



 

 

Fàcil, oi? A practicar, doncs! Esperem amb ganes els vostres vídeos, que tenim moltes ganes de 
veure-us!  

Thankyou! 

 

RETO DE LENGUA CASTELLANA: 

La Maite, la mestra de llengua castellana, us proposa aquest repte: 

Escuchad esta canción de “el rock de la primavera” 

https://www.youtube.com/watch?v=ta980wQglKA 

Luego haced un dibujo muy bonito de un paisaje de primavera. Haremos un Trabajo en la web 
muy divertido. 

Muchas gracias!! 

 

REPTE MUSICAL: 

En Pedro us convida a que us graveu (pot ser vídeo o només àudio) una actuació cantant alguna 
cançó que us agradi o ballant alguna música que us agradi encara més, o tocant un instrument 
que heu fet,... la vostra creativitat no té límits,  vosaltres podeu. 

Això sí us heu de presentar, és a dir: Bon dia, soc en ... o Bon dia soc la .... i us cantaré o ballaré 
la cançó .... endavant música.  

Les vostres famílies les poden enviar al seu correu; musica@escolacongost.com o a les seves 
tutores i tot es compartirà amb la resta de la comunitat educativa mitjançant la web de l’escola. 

Moltes gràcies i.... ENDAVANT. 

 

RECORDEU QUE QUAN ENVIEU ELS VOSTRES TREBALLS, CAL QUE POSI EL NOM DELS 
ALUMNES. 

ENVIEU ELS REPTES ONSEGUITS AL CORREU DE TUTORS: 

 ESTHER 1rA: tutor_2013a@escolacongost.com 

 JESSICA 1rB: tutor_2013b@escolacongost.com 

Esperem que us ho passeu genial fent aquests reptes,  

 

Moltes gràcies  


