
PROPOSTES PER 
SETMANA SANTA: 
 
 
 

INFANTIL ● Fes una mona de Pasqua : 
 Pots fer-la com a proposta artística:  

- Amb pasta de sal i colorant, decora-la 
fent volar la teva imaginació i envia la 
fotografia.  
(Recepta pasta de sal: 1 got de sal + 1 got 
d’aigua + 2 gots de farina + colorant 
alimentari) 

                 -     Amb plastilina 
                 -     Amb capses de diferents mides, taps de 
                      suro, boletes de paper de regal reutilitzat … 
                -      Amb una construcció de gots de paper 
                -      Amb una muntanya de pomes… tot decorat  
                       amb unes plomes i uns pollets … quedarà  
                        xulíssima! 
           També pots fer-la per menjar-la en família! 
           Ens encantarà veure les vostres mones si ens  
           envieu les fotos al nostre correu electrònic 

● Joc amb la família:  
Decora ous de pasqua i juga a amagar-los als 
racons de casa teva.  
Pels més atrevits podeu fer un joc de nit: 
https://manetesicosetes.wordpress.com/2015/04/0
2/joc-de-nit-a-la-recerca-dels-ous-de-pasqua/ 

● La Vella Quaresma arriba a casa teva: escolta el 
seu missatge. 

● Balla cada dia una cançó ben alegre.Aquí et 
deixem algunes propostes: 
https://youtu.be/MCwYOsOCUgg 
https://www.youtube.com/watch?v=c6rP-YP4c5I 
https://www.youtube.com/watch?v=pkCyfBibIbI 
https://www.youtube.com/watch?v=Eq0J2W7vkDQ 
https://www.youtube.com/watch?v=B6rtx3_r1Zo 
https://www.youtube.com/watch?v=iECO0lOhcK8 
https://www.youtube.com/watch?v=5xv3jCmuqtU 
 

CICLE INICIAL - Escriure una recepta de com fer una mona. 
Sigue’s original. Pots fer-ho a partir d’una coca, 
una magdalena, amb plastilina, pasta de sal,... 

- Fer una entrevista als pares per saber com 
passaven ells la Pasqua, si tenien mona i com era, 
si tenien padrins, si tenien palma o palmó, què 
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feien d’especial… 
- Dibuixar ous de pasqua amb materials reciclats i 

decorar-los i amagar-los per la casa. Donar 
indicacions a les famílies per trobar-los: 
davant/darrera, al costat de, a la dreta/a 
l’esquerra… 

- Inventa’t una mona, que sigui creativa. La pots 
dibuixar, fer-la amb volum amb materials reciclats, 
collage,...  

CICLE MITJÀ ● Fes un reportatge de fotos de la setmana. Una cop 
acabi, pots fer un àlbum familiar amb totes elles, o 
un mural ben divertit!  

● Fes un còmic sobre el que està passant aquestes 
setmanes. Els protagonistes podeu ser vosaltres, 
les superheroïnes i superherois que esteu salvant 
el planeta quedant-vos a casa! Aquí us deixem 
una plantilla. 

● Fes la decoració de la mona de pasqua, aquí tens 
algunes idees. Link 

● Explica coses de les que fas a casa (jocs, 
manualitats, balls, etc)  i comparteix-les amb tots 
els nens i nenes de Catalunya a través de la web 
de l’infoK. Link 
 

 
 

CICLE 
SUPERIOR 

 
● Grava un vídeo tutorial per a compartir alguna 

cosa que sàpigues fer molt bé (manualitat, classe 
de zumba, ball, esport, una cançó amb un 
instrument…). 

 
● Fes un pastís o un postre per la Mona. Comparteix 

la recepta i mostra’ns alguna fotografia. 
 

● Fes un treball manual (el que vulguis) i envia’ns 
una foto de com t’ha quedat. 
 

● Recomana’ns una pel·lícula, apte per a la vostra 
edat, dient per què val la pena veure-la. 

 
Tot allò que ens vulguis compartir, ho podràs fer al 
Classroom TUTORIA. 
 
Recomanem que continuïs atent/a a les novetats que es         
van publicant als diferents Classrooms.  
 

https://i.pinimg.com/originals/6b/10/62/6b1062763b4ee25366c8f72c7f4ce921.jpg
https://www.sortirambnens.com/activitats/manualitats-infantils/manualitats-en-dates-assenyalades/manualitats-de-pasqua-per-fer-amb-nens/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/expliqueu-nos-coses/continguts-usuari/1607/


ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT  

 

A més de realitzar les activitats proposades pel teu cicle 
també pots tenir en compte el següent: 
 

● Juga i aprèn amb els enllaços del Symbaloo de 
l’escola:  
https://www.symbaloo.com/mix/escolasantpau 
 

● Juga i aprèn amb enllaços del Symbaloo amb 
programari específic TEA: 

      https://www.symbaloo.com/mix/tea12 
 

● Recomanacions per alumnat nouvingut:  
https://drive.google.com/open?id=1qhJtsd9wLm8t
DGXmShrVaFjmQ7FRW_6O 

 
● Recomanacions per alumnat amb dificultats de 

regulació de conducta durant el confinament:  
https://docs.google.com/document/d/1TQSqE5Jt4zAi2

Bkpw-mGSfqEwf7kHaRJKNeS3prbmMw/edit 
 

● Recomanacions per alumnat amb TEA durant el 
confinament: 
https://docs.google.com/document/d/18gI8ezYbVg
8cFZM7Th1Heb4FbM3h36hmFXwPvAJt40k/edit 
 

● Recomanacions de l’EAP durant el confinament: 
  
https://drive.google.com/open?id=14w48H_BNEeyUm-2v8
rAd24C62JBz6lzR 
 
 

● Recomanacions i propostes de l’escola d’educació 
especial Carrilet 
http://es.carrilet.org/wp-content/uploads/2020/03/e
ns-quedem-a-casa-def3.pdf 

 
 
ANGLÈS : REPTES PER A TOTS ELS CICLES (INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR) 

● Sing songs in English and repeat them. / Cantar cançons en anglès i repetir-les. 
● Record yourself doing an English Cooking Recipe/ Fer-se una gravació cuinant una            

recepta anglesa. 
● Create a Superhero: Name, superpowers, suit, shield/logo and so on. It's up to you!              

Crear un Superheroi amb els seus poders, logos, nom etc… 
● My family Selfie. Take a photo and describe your family. / Fer un selfie amb la família                 

i intentar descriure-la en anglès. 
● Try to say an English tongue twister. You can record it! / Intentar dir              

embarbussaments en anglès i gravar-se dient-los. 

https://www.symbaloo.com/mix/escolasantpau
https://www.symbaloo.com/mix/tea12
https://drive.google.com/open?id=1qhJtsd9wLm8tDGXmShrVaFjmQ7FRW_6O
https://drive.google.com/open?id=1qhJtsd9wLm8tDGXmShrVaFjmQ7FRW_6O
https://docs.google.com/document/d/1TQSqE5Jt4zAi2Bkpw-mGSfqEwf7kHaRJKNeS3prbmMw/edit
https://docs.google.com/document/d/1TQSqE5Jt4zAi2Bkpw-mGSfqEwf7kHaRJKNeS3prbmMw/edit
https://docs.google.com/document/d/18gI8ezYbVg8cFZM7Th1Heb4FbM3h36hmFXwPvAJt40k/edit
https://docs.google.com/document/d/18gI8ezYbVg8cFZM7Th1Heb4FbM3h36hmFXwPvAJt40k/edit
https://drive.google.com/open?id=14w48H_BNEeyUm-2v8rAd24C62JBz6lzR
https://drive.google.com/open?id=14w48H_BNEeyUm-2v8rAd24C62JBz6lzR
http://es.carrilet.org/wp-content/uploads/2020/03/ens-quedem-a-casa-def3.pdf
http://es.carrilet.org/wp-content/uploads/2020/03/ens-quedem-a-casa-def3.pdf


● Leave your own positive message in a drawing. Fer un dibuix amb un missatge              
positiu per donar força a aquelles persones que estan patint coronavirus. Per            
exemple: Everything will be fine. 

● Create an English board game. For exemple: memory, domino, guess who? / Crear             
un joc de taula com per exemple: El memory, domino... emprant el vocabulari donat              
a classe.  Link: https://www.wikihow.com/Make-Your-Own-Board-Game 

● Recording a video introducing yourself in 15 seconds. / Gravar-se introduint-se ells            
mateixos durant 15 segons en anglès. 

● Room tour/House tour. Fer un vídeo de la teva habitació o de la teva casa. 
● Personal Diary. For example: I have breakfast at 10. Then, I have done my              

homework. Escriure un diari de tot el que faig durant el dia. 
● Watch an English film/serie/an episode./ Mirar una pel.lícula o sèrie en anglès. 
● Dictate words to check your pronunciation in Google Translator/ Fer dictats de 

paraules, pronunciar-les al Traductor de Google i repetir-les. 

14 DAYS OF DRAWINGS AND DESCRIPTIONS/ 14  DIBUIXOS PER FER CADA DIA I 
LES SEVES DESCRIPCIONS 

● Day number 1: A sport. Describe it. /Dibuix d'un esport. 
● Day number 2: A family portrait. Describe/write the names./ Dibuix de la família i 

descriure-los. 
● Day number 3: a self portrait. describe your eyes, ears, nose, mouth, hair....Fer un 

dibuix nostre. 
● Day number 4: Your favorite animal. Describe it. Fer un dibuix sobre el nostre animal 

preferit i descriure-lo. 
● Day number 5: Something or someone you love! Fer un dibuix sobre alguna cosa 

que ens agradi o alguna cosa que estimem molt. 
● Day 6: Draw anything you want! Dibuix lliure sobre el que nosaltres vulguem. 
● Day number 7: Something in space! Dibuix sobre alguna cosa de l'espai. 
● Day number 8: An ocean scene. Dibuixar una escena de l'oceà. 
● Day number 9: Your favourite book character or a scene from a book. Dibuixar el 

nostre personatge preferit d'un llibre o l'escena que ens agradi. 
● Day number 10: Your dream room. With big windows? giant bed? lots of toys?. 

Dibuixar l'habitació que desitjaríem tenir. 
● Day number 11: Your favourite food. Dibuix del nostre menjar preferit. 
● Day number 12: A garden. Describe it. Dibuixar un jardí i descriure-lo.  
● Day number 13: Your own comic book! Write the dialogues. Fer un còmic. 
● Day number 14: An Easter Bunny. Fer un dibuix d'un conillet de Pasqua. Deixo el link 

aquí: https://www.youtube.com/watch?v=sNKRfEQoE0E&t=593s 

CICLE INICIAL: VÍDEO CONTE + WORKSHEET: Enllaç ANGLÈS: Vídeo (conte) 
worksheet 
https://www.macmillaneducation.es/teachers-corner/en-casa-con-macmillan/macmillan-live/#
macmillan_story_corner 
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