
COLOMS GROCS I COLOMS BLAUS 

Bon dia famílies, 

Sembla mentida però aquí teniu el darrer document de tasques. Quina llàstima, oi? ara que ja ens n’estàvem tornant 

uns experts! 

Bromes a part, volíem expressar la nostra gratitud en tot aquest període d’incerteses, de noves adaptacions, de canvis 

i d’inestabilitat. Heu estat un exemple a seguir i n’estem molt orgulloses de tot el que hem 

aconseguit treballant junts. La vostra implicació en l’educació dels infants alhora d’assumir el rol de 

mestre/a ha estat molt positiva i ens heu permès fer un seguiment escolar als vostres fills i filles. 

Aquest confinament ha canviat, en bona part, la perspectiva que tenim davant l’educació i ha fet 

més visible la sort que tenim de tenir un sistema on l’escola és a l’abast de tothom i que, malgrat els 

inconvenients d’una pandèmia, hem sabut seguir endavant sense deixar de banda les grans víctimes 

de tot plegat, els infants. Els nostres millors desitjos per a tots ells i la nostra gran enhorabona per 

tot el que han aconseguit al llarg d’aquests dies. 

Doncs bé, aquest últim document serà un xic especial. Hi trobareu unes propostes més aviat lúdiques i 

d’experimentació. Totes excepte una són propostes que podreu fer al llarg de tot aquest mes de juny amb els vostres 

fills i filles i de les que no caldrà fer-ne un retorn, donat que el curs acadèmic quedarà tancat. 

 

 

➢ TASCA 1 : Us animem a fer un vídeo de comiat per als companys i companyes de la classe desitjant-los un bon 

estiu i dient-los el que més us agradaria fer quan us retrobeu un altre cop a l’escola. 

Ens agradaria que ens el féssiu arribar no més tard de dimarts 16 de juny per a 

poder fer una activitat.  

 

 

 

➢ TASCA  2 Aquesta setmana us proposem 

una altra activitat ben divertida d’art efímer, que té una durada concreta i 

fugaç. Es tracta de dibuixar a terra amb aigua. Agafeu un pinzell i un pot amb 

aigua i vinga, a disfrutar! Hi podeu posar imaginació fent servir diferents 

utensilis per a pintar, una ampolleta amb un foradet, un globus, una 

escombra,...  

Si voleu tenir un record d’aquest dibuix només cal que li feu una fotografia 

abans que el sol o la pluja n’esborri el rastre!  

 

➢ TASCA 3: ACTIVITATS D’EXPERIMENTACIÓ 

A continuació trobareu dues activitats per fer tots junts, guiant i acompanyant. Podeu començar per intentar 

desxifrar les paraules més curtes o inclús llegir les paraules més llargues.  

T R A N S F E R È N C I A  D E  C O L O R S ,  C O M E N C E M ?  

MATERIAL: 7 POTS DE VIDRE 

  PAPER DE CUINA ABSORBENT  

  COLORANT ALIMENTARI  

AIGUA 

 



OBJECTIUS:  

- Descobrir nous colors a partir dels colors primaris. 

ACTIVITAT: 

- Posem els pots de vidre un al costat de l’altre. 

- En un pot hi posem aigua fins a la meitat, en el segon, gens, en el tercer aigua fins la meitat i així 
successivament. De manera que en tindrem 4 amb aigua i 3 sense. 

- En el primer pot, hi posem gotes de colorant de color blau. 

- En el tercer pot, hi posem gotes de colorant vermell. 

- En el cinquè pot, hi posem gotes de colorant groc. 

- En el setè i últim pot, hi posem gotes de colorant blau. 

- A cada pot, hi posem paper de cuina absorbent, ben enrotllat (com si fos un xurro), i l’altre punta del paper 
al pot del costat.  

 

 

 

 

 

M I R E U  C O M  C A N V I A  D E  C O L O R  

 

MATERIAL: 1 POT DE VIDRE 

COLORANT ALIMENTARI  

  AIGUA 

  API /CLAVELL BLANC / ROSA BLANCA 

OBJECTIUS:  

- Descobrir com absorbeix el color  

ACTIVITAT: 

- Posem el pot de vidre amb la meitat d’aigua. 

- Hi posem el colorant que vulgueu. 

- Posem dins el pot, un tronc d’api, un clavell blanc o una rosa blanca, 

de manera que la tija quedi dins el pot, molla. 

- Anar observant els canvis, amb les hores i l’endemà.  

 



⮚ TASCA  4 : Una proposta que pot ser del vostre interès. MÀGIA EN CONFINAMENT. 

Benvolgudes/uts, em dic Albert Serrat i sóc un professor jubilat que des de fa cinc anys estic en el món de la 
MÀGIA. En aquest temps ha fet unes 300 actuacions, fonamentalment en escoles, encara que també en hospitals 
(sant Joan de Déu, Sant Pau i Clínic) i en residències de 3a edat. 

Aprofitant el confinament, no tot ha de ser dolent, he fet un CANAL A YOUTUBE de nom: 

 “GAM TARRÉS: LA MÀGIA ENTRA A L’AULA” 

(https://www.youtube.com/channel/UCqout937EnNuy5T5wFfkPfg?view_as=subscriber)  

on hi ha penjats uns 25 vídeos adreçats a mestres i alumnes. 

Amb un moment com aquest en el qual la manca de contacte directe amb els alumnes és, de moment impensable, 
us ofereixo aquest material per si us pot ser d’utilitat. Hi trobareu vídeos de matemàgia, de cartes, adreçats a 
diferents edats i amb suggeriments d’aplicació. 

 

 
 

 

 

MARTA, TUIXÈN I VICTORIA 
 

 
ALBERT SERRAT 

“GAM TARRÉS” 

 

https://www.youtube.com/channel/UCqout937EnNuy5T5wFfkPfg?view_as=subscriber

