Bon dia famílies,
Esperem que hagueu pogut gaudir d’ aquestes “ vacances de Pasqua”, de ben segur heu pogut trobar
moments per celebrar la Mona i heu tingut moments molt especials.
Desitgem que esteu tots molt i molt bé i que la salut acompanyi totes les llars.
Aquest dimarts dia 14 d’abril ha començat un nou trimestre a l’escola; un trimestre que no podrem compartir
a l’escola, o potser sí més endavant, i que seguirà sent tan especial com va acabar el segon trimestre. En unes
condicions molt diferents, a les quals tots i totes ens n’haurem d’anar adaptant.
Sabem de la vostra implicació en l’educació dels vostres fills i filles per això us fem arribar unes propostes de
treball per seguir , en la mesura que sigui possible i atenent a les condicions excepcionals del moment, el
treball de formació dels Coloms Grocs i dels coloms Blaus. Sempre comptant amb la vostra inestimable
col·laboració. Sense vosaltres no serà possible, ens som conscients.
Entre totes les mestres d’Educació Infantil hem fet amb molta il·lusió un conte amb suport digital .
Voldríem que fos un petit regal per a la setmana de Sant Jordi; un conte des del cor. Enllaç:
https://drive.google.com/open?id=1v3ejaMsE2FjmAHiP1IQti1pBuYQfD4n8

Aquesta setmana us fem arribar propostes dels mestres especialistes.
 TASQUES DE MÚSICA :
Podem construir instruments… M’agradaria molt que enviéssiu alguna fotografia si feu
algun instrument.
http://clubpetitslectors.blogspot.com/2015/06/manualitat-infantil-instrumentsmusicals-casolans.html
Cantem amb el Pot Petit, algunes les hem fet a la classe.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvamd4GOXLP0rPMFIazi4DdM_kamqzDvG
I per anar de concert…
Us proposo els concerts en directe que la Dàmaris Gelabert ofereix cada dimecres a les 6 al seu canal
https://youtube.com/user/damarisgelabert
Molta salut i fins aviat. Una abraçada!!!
Montse
 TASQUES D’ANGLÈS :
Proposo dues activitats de l'edu 365: una per repassar els números i el conte del lleó i el ratolí.
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-1-10
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lion-and-the-mouse
També us plantegem un repte Coloms!!
Que feu un vídeo i l'envieu a les mestres tot cantant la cançó wash your hands baby shark mentre us renteu les
mans!!
wash your hands with baby shark
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
Laia

 ACTIVITAT D’EXPERIMENTACIÓ: ( Una proposta de la Nuri )

A continuació trobareu una activitat per fer tots junts, guiant i acompanyant. Podeu començar per intentar
desxifrar les paraules més curtes o inclús llegir les paraules més llargues. Animeu-vos, podeu enviar alguna
foto del procés a les mestres!!
JUGUEM A BARREJAR SUBSTÀNCIES
MATERIAL:

2 GOTS DE VIDRE TRANSPARENTS
GERRA O AMPOLLA D’AIGUA
OLI
SUCRE
SAL
CULLERETES

OBJECTIUS:



Aprendre a barrejar substàncies
Veure la diferència entre dissolucions i mescles

ACTIVITAT:






Observem la transparència dels gots buits, hi posem aigua.
Comprovem la transparència d’aquest líquid, posant objectes darrere del got.
Què passarà si posem sucre dins un got amb aigua? Es tornarà blanc? Se n’anirà al fons?
Comproven, que remenant amb la cullereta, el sucre desapareix. Només podem saber si hi és,
si tastem l’aigua. Aprenem la paraula DISSOLUCIÓ.
 Fem el mateix amb la sal i amb l’oli. La sorpresa arriba quan veuen que l’oli no actua igual que
el sucre i la sal. Aprenem la paraula MESCLA.
 Podeu anar experimentant amb altres elements: el pebre, canyella, sal gruixuda...

 TASCA DE PSICOMOTRICITAT:
Hola Coloms !
Com esteu? Espero que no estigueu molt cansats de seure al sofà, però si és així us deixo aquestes activitats
perquè no perdeu la forma!
Ara que comencem a aprendre angles, un parell de cançons per ballar i cantar.
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
També us adjunto unes fitxes per anar fent exercici al llarg del tercer trimestre.
Una abraçada molt gran! Espero poder-vos veure ben
aviat i anar a fer jocs al gimnàs!

Aleix

També us proposem que facin dues activitats de la Pàgina Edu365.cat Infantil:
Dins l’apartat: Dibuixa i pinta: http://www.edu365.cat/infantil/pinta/index.html


De quin color són ?

Us convidem a llegir el contingut de l’enllaç que us adjuntem com a una petita reflexió pels pares i mares :

https://maresipares.cat/quines-tasques-de-la-llar-poden-fer-els-nostres-fills-es/

Una abraçada,
Tuixén, Marta ,Victoria, Montse, Nuri, Laia i Aleix

