
REPTES: SETMANA DE L'1 AL 5 DE JUNY

DILLUNS 1 Pensem i contestem!

Avui heu de contestar unes preguntes molt importants!
Parleu amb la vostra família, ompliu i envieu-nos 
aquesta enquesta que la trobareu en el següent enllaç:

https://forms.gle/mTSj8XWj8RbSr52L8

Les mestres tenim moltes ganes de llegir-la!
No us oblideu!



DIMARTS 2  Fem Art Challenger! 

Voleu ser una obra d'art del Museu d'Art Modern de 
Tarragona?.
Fem Art Challenger:
Fixeu-vos en aquestes obres d'Art de la col·lecció del 
Mamt., trieu-ne una i després imiteu al personatge del 
quadre. Ja veureu què divertit! Sereu una obra d'art!



*Envieu fotos de les vostres imitacions a les mestres!

En el següent  enllaç trobareu l'Art Challenge fet pels 
nens i nenes de la Comunitat de grans de l'escola:
https://agora.xtec.cat/escolasaavedra/general/art-
challenge-ens-hem-convertit-en-obres-dart/ 

DIMECRES 3 Decorem els balcons!
 Anem a passar-nos -ho bé!! Agafeu papers que tingueu 
per casa, blancs, de colors i pinteu amb el material que 
vulgueu, colors, pintures, aquarel·les fins hi tot podeu fer 
un collage.
 Recordeu el taller d’art que fèieu amb la Carme? Doncs 
som-hi!! Després pengeu-los al vostre balcó, terrassa, 
finestra amb una corda i agulles d'estendre roba. 
Mireu que bonic els ha quedat a aquests nens!

https://agora.xtec.cat/escolasaavedra/general/art-challenge-ens-hem-convertit-en-obres-dart/
https://agora.xtec.cat/escolasaavedra/general/art-challenge-ens-hem-convertit-en-obres-dart/


*Envieu les fotos dels vostres balcons a les mestres!

 DIJOUS 3 Confegim el nom amb objectes.
L'activitat consisteix en trobar objectes que comencen 
amb cada una de les lletres que formen el vostre nom. 
Mireu la foto i veureu que és molt fàcil i divertit de fer-
ho.

*Envieu fotos a les mestres!



DIVENDRES 4 Ball de final de curs.

Cada any preparem un Ball de final de curs. Com que no
estem a l'escola, hem pensat que aquest any ho farem 
diferent! 
Amb la cançó " CAMINEM LLUNY" balleu, canteu, toqueu
qualsevol instrument, salteu, etc mentre els pares us 
hauran de gravar en vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=T0GdzgDq5Z4&feature=youtu.be

Molt important:
Heu d'enviar els vostres vídeos a les mestres abans del 
dia 7 de juny.
La gravació del vídeo ha d'estar feta de manera 
horitzontal i ha de durar uns 45 segons. 

https://www.youtube.com/watch?v=T0GdzgDq5Z4&feature=youtu.be


Recomanacions de la setmana:
Audiovisuals
Mireu en família el vídeo-conte “El monstre de colors”, 
us agradarà molt.
https://www.youtube.com/watch?v=LyDemqqUS-Q&feature=youtu.be 

Joc en família 

https://www.youtube.com/watch?v=LyDemqqUS-Q&feature=youtu.be


Mireu qui surt en aquestes fotos! Sí, és la Tania!
Sembla que les dues fotos siguin iguals però no és així.
Heu de trobar les diferències que hi ha entre les dues 
fotos. A veure si les trobeu totes! Fixeu-vos-hi bé!
Feu àudios donant les vostres respostes i envieu-los a les
mestres.

A casa
Ajudeu a estendre la roba  fent servir les agulles 
d'estendre roba.

Correus de les mestres:
Tania: talmenara@escolasaavedra.cat
Anna: aaltadill@escolasaavedra.cat
Carme: ccelada@escolasaavedra.cat 
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