
 

Hola famílies, què tal esteu? Com us va? 

 

Ara ja portem unes setmanes aprenent a relacionar-

nos de forma virtual, mitjançant les noves 

tecnologies, tots i totes hem anat adaptant-nos a 

aquesta nova manera de relacionar-nos (escola, 

famílies, alumnes i aprenentatges). Esperem que 

aquesta nova oportunitat per seguir avançant, no ens 

allunyi de l’emoció i l’alegria que produeix la feina 

ben feta i la conquesta i la consolidació de nous 

reptes  i aprenentatges.  

 

Us continuem trobant a faltar, els vostres somriures, les vostres converses, el bon 

dia i el fins demà i les vostres abraçades, però ho tornarem a viure junts. No ho 

dubteu! 

Aquesta setmana us proposem feinetes que ens han fet arribar els diferents 

mestres especialistes de l’escola: la Laia Vall de Vilaramó, la Montse Claret, la Nuri 

Vera i l’Aleix Malagarriga. Entre elles trobareu feines d’anglès, música, ciències i 

psicomotricitat. A més, també us compartim un altre vídeo de la Montse García 

d’allò més divertit! Esperem que ho gaudiu molt! 

 

Peixos Daurats i Platejats,  famílies, esperem rebre notícies vostres ben aviat! . Ja 

sabeu que ens podeu enviar les tasques al nostre correu electrònic i via WhatsApp 

(a través dels delegats). 

Us enviem molts ànims, molta força i molt amor! Us trobem a faltar. 

 

TOT ANIRÀ BÉ! I AVIAT ENS VEUREM! 

 

   Xus i Alba 

 

 

 



 

ANGLÈS  

 

Us proposem dues activitats de l'edu 365: repassar els colors i el conte de la 
rinxols d'or. 
 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours   
 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/goldilocks-and-the-
three-bears 
 
També us plantegem un repte peixos!! Que feu un vídeo i l'envieu a les mestres 
tot cantant la cançó wash your hands baby shark mentre us renteu les mans!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI  
 
                                                                                                                                       LAIA  

 

 

MÚSICA 

 

● Juga amb els ritmes i amb la 

música  https://www.incredibox.com  

●  Podem construir instruments… M’agradaria molt que enviéssiu alguna 

fotografia si feu algun instrument. 

  http://clubpetitslectors.blogspot.com/2015/06/manualitat-infantil-

instruments-musicals-casolans.html 

● Cantem amb el Pot Petit, algunes les hem après a l’escola. 

      
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvamd4GOXLP0rPMFIazi4Dd
M    
    

●   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 

MONTSE 
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 FEM CIÈNCIES 

                                          ACTIVITAT D’EXPERIMENTACIÓ 

A continuació trobareu una activitat per fer tots junts, guiant i 

acompanyant. Podeu començar per intentar desxifrar les paraules 

més curtes o llegir les paraules més llargues. Animeu-vos, podeu 

enviar alguna foto a les mestres! 

JUGUEM A BARREJAR SUBSTÀNCIES 

MATERIAL: 2 GOTS DE VIDRE TRANSPARENTS 

   GERRA O AMPOLLA D’AIGUA 

   OLI  

   SUCRE I 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 del 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...                  NURI 



PSICOMOTRICITAT 

Hola P5! 

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! 

Un parell de cançons que coneixeu i podeu ballar i cantar 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg 

També us adjunto unes fites per anar fent exercici al llarg del tercer trimestre: 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg


 

 

Una abraçada molt gran! Espero poder-vos veure ben aviat i anar a fer jocs al 
gimnàs! 

ALEIX 


