REPTES: BLOC 3
Ara escric!
Llegeix el Ban de l’Alcaldeals nens i nenes de Tarragona ( et poden ajudar)

- Fes una llista de les coses que ens proposa fer en l’acord 
tercer.
-De qui parla en l’acord 
cinquè 
i
sisè
?
Ho pots escriure a l’agenda , en un full o llibreta (no oblidis la data)

Innovamat
- No oblidis entrar quinze minuts cada dia al 
BMATH!
- Repte MAT 2 (Adjuntem el document a banda)

Story telling
WOW ENGLISH
- Mira el programa de “wow english” al
canal super 3, cada matí de 9:30 a 10!

- Fes una llista de tots els colors que et sàpigues en anglès, pots
demanar ajuda a l’hora d’escriure’ls.

Mou-te!
EL JOC DE L’EDUCACIÓ FÍSICA A CASA
Obre el document que adjuntem a banda.
Llegeix atentament les instruccions i prepara’t
per gaudir i moure’t sense parar
!

Som artistes!
Busca un espai de casa que sigui adequat per fer
manualitats i realitza una escultura amb material de
rebuig.
Perquè sigui més fàcil segueix les instruccions del
documentReciclart que t’hem enviat

Parlem i escoltem
Quan acabis l'escultura reciclart explica com ho has fet en un petit vídeo
(màxim un minut!)
Abans de gravar, assaja unes quantes vegades, fes-ho mostrant la teva
obra i no t'oblidis de dir el nom de la teva escultura!!
Esperem els vostres vídeos per penjar-los al web de l’escola!

El món per un forat
Fes una llista amb el material que has utilitzat per construir la teva
escultura.
Al costat del material, escriu en quin contenidor el posaries si l’haguessis
de llençar.
Aquest vídeo de l’infok segur que t’ajudarà!
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/dubtes-resolts/video/4434131
/

Un món de sons
SEGUR QUE LA SAPS CANTAR MOLT BÉ
Fixa’t a veure si saps identificar qui la canta!!!
https://www.youtube.com/watch?v=gMvOqBsI7S8&feature=youtu.be
PETITES PERCUSSIONS RÍTMIQUES
Us enrecordeu de com picar les corxeres i les negres? Segueix aquests
vídeos i et divertiràs!
https://www.youtube.com/watch?v=Bb56fQ9WrWM
https://www.youtube.com/watch?v=Ib39O4Bc6uA

Amb el ...
Que us sembla si aquesta setmana fem un 
corben bonic en un full i pels costat hi
escrivim paraules boniquespensant en les vostres families, companys i
companyes, amics i amigues de l’escola i els i les mestres que tan us estimen.
Deixeu volar la vostra imaginació, feu el cor com vosaltres vulgueu, amb colors,
retoladors, ceres, trossets de paper… i quan tingueu la vostra obra d’art li feu
una foto ben xuli i ens l’envieu.

