
REPTES: SETMANA DEL 8 AL 12 DE
JUNY

 DILLUNS 8   El peix irisat.                  

"Ulls de mussol, orelles d'elefant i boca de peix", mireu i 
escolteu  amb atenció el conte “El peix irisat”  i després 
dibuixeu l'animal que ajuda al peix irisat. A veure si sabeu
quin és!
Feu amb la vostra mà un peix irisat com aquest:

En aquest enllaç trobareu el conte:
https://www.youtube.com/watch?v=A6zHGBMeMyo&feature=youtu.be

*Envieu fotos dels vostres peixos irisats a les mestres!

https://www.youtube.com/watch?v=A6zHGBMeMyo&feature=youtu.be


DIMARTS 9  Fem bombolles amb sabó!       

Avui us ho passareu molt bé fent bombolles amb sabó. 
Teniu dues opcions per fer-ho, trieu la que més us 
agradi.
OPCIÓ 1: Una serp de bombolles
MATERIAL NECESSARI: 
.una ampolla petita de plàstic.
.sabó per rentar els  plats.
.aigua, 
.un mitjó 
.un plat per preparar la barreja.
EXPLICACIÓ: 
- Talleu una ampolla per la meitat ( us quedeu la part 
de dalt) i poseu un mitjó a la part més ampla de 
l'ampolla.
- Feu la barreja d'aigua i sabó ( 1/2 tassa d'aigua i 3 
cullerades de sabó per rentar els plats)
- Mulleu el mitjó amb la barreja d'aigua i sabó.
- Bufeu ben fort i ja veureu quines bombolles!



OPCIÓ 2; Bombolles de colors.
MATERIAL NECESSARI: 
.Aigua
.sabó 
.gots o plats de plàstic
.palletes per beure
.pintures o colorants alimentaris.
.fulls i paper de diari.
EXPLICACIÓ;
Barregeu en el got l'aigua, el sabó i la pintura triada, 
després bufeu amb la palleta per formar les bombolles i 
per últim poseu el full damunt del got així les bombolles  
es quedaran estampades en el paper. 
En aquest vídeo veureu que fàcil i divertida és aquesta 
activitat.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=aX-Nxld8EBY  

*Envieu fotos fent bombolles de sabó a les mestres!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=aX-Nxld8EBY


DIMECRES 10 Una foto divertida!
Avui us demanem que envieu a les mestres una foto de 
vosaltres molt DIVERTIDA en horitzontal. Podeu 
aprofitar quan sortiu a passejar, quan esteu a la 
terrassa, quan us desperteu, etc.
Imaginació al poder! 

*Envieu les vostres fotos a les mestres!



 DIJOUS 11 Una excursió a la platja!
Us proposem fer una sortida a la platja. Preneu una 
galleda, una pala, etc. i quan hi sigueu feu un castell amb
la sorra.  

Recolliu també algun petit tresor que el mar hagi  
portat: cargols, petxines, pedretes, etc. i també  una 
mica de sorra perquè demà necessitareu tots aquests 
elements per fer l'activitat.

*Envieu fotos a les mestres dels vostres castells de sorra.



DIVENDRES 12 El mar dins d'una ampolla!

Per fer aquesta activitat necessitareu:
.una ampolla de plàstic
.Tot el que vau recollir ahir a la platja (petxines, cargols, 
pedretes, etc.)
.agua
.colorant o pintura de color blau
.un embut
.oli
.sorra
EXPLICACIÓ:
Primer ompliu l'ampolla amb aigua fins dos terços i 
afegiu el colorant o pintura blava. Barrejar molt bé fins 
que l'aigua arribi a ser blava.

Després fiqueu dins de l'ampolla les petxines, pedres, etc.
Finalment ompliu l'ampolla amb oli.
Com l'aigua i l'oli no es barregen tindreu un bonic mar. 

*Envieu fotos a les mestres!



Recomanacions de la setmana:
Audiovisuals
.Escolteu la cançó “Bombolles” del Jordi Tonietti.
 https://www.youtube.com/watch?v=SaIOQ-2Qabk&feature=youtu.be 

.Balleu una estoneta amb la cançó “Baby Shark” 
https://www.youtube.com/watchv=j8z7UjET1Is&feature=youtu.be 

.Mireu i escolteu en família el Musicograma “Aquari” de 
Camille Saint- Saëns.
https://www.youtube.com/watch?v=dMfXBY35LXo&feature=youtu.be 

.Feu una mica de ioga mirant el vídeo “El pez Squish”
https://www.youtube.com/watch?v=SaIOQ-2Qabk&feature=youtu.be 

MOLT IMPORTANT: 
Recordeu-vos d'enviar a les mestres la foto en 
horitzontal de vosaltres amb el  menjar del vostre país 
per l'activitat de final de curs “Els menjars del món 
confinats”.

https://www.youtube.com/watch?v=SaIOQ-2Qabk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dMfXBY35LXo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j8z7UjET1Is&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SaIOQ-2Qabk&feature=youtu.be


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