PROPOSTA PER A P5 SETMANA DEl 18 aL 24 DE MAIG
● TREBALL D’EDUCACIÓ EMOCIONAL.

Alike: 
https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ
En aquest curtmetratge es mostra un pare Copi i un fill, Paste. En Paste
veiem l’alegria, vitalitat i creativitat que els nens tenen, en Copi un
home sumit en la monotonia que va quedant atrapat amb el pas dels
anys.
Alike planteja una important reflexió al voltant de les relacions familiars
que germinen dins d’un sistema rígid i monòton. La història és
precisament la lluita d’un pare que creu estar fent el millor per al seu fill
en un context ple de normes i objectius establerts dins i fora de l’escola.

● ACTIVITATS MATEMÀTIQUES.
- Mesurem: Us proposem un joc ben divertit que tracta de mesurar
coses amb unitats no convencionals i properes als infants. Podem
agafar com a mesura una sabata, un drap de cuina, una nina, una
ampolla d’aigua, la mà o el peu de l’infant… I podem mesurar un tigre,
l’alçada dels membres de la família, un cotxe, la nostra mascota, etc.

- Posar l’objecte segons la seva silueta

● LLENGUA ORAL I ESCRITA
- Ordenem lletres. Fem el dibuix i escrivim per síl.labes la paraula
d’objectes, animals, persones… després les retallem i les hem d’ordenar.

-Aprofitem aquest dies que podem sortir a passejar per agafar flors,
fulles, branques… Podeu crear el vostre nom aprofitant els elements
que ens ofereix la natura.

● ART
- Fer pasta de sal. Barregem 2 mesures de farina, 1 de sal i 1 d’aigua
calenta. Primer barregem la farina i la sal i anem tirant poc a poc
l’aigua fins que es formi una massa uniforme. Podem anar afegint
farina i sal a parts iguals o aigua segons si ens queda massa humida o
massa seca. La pasta de sal és molt moldejable i podem fer tot tipus de
formes, podem donar-li forma amb algun motlle de galetes que
tinguem, fer-li un forat i després passar-li un fil per penjar i decorar la
casa, podem marcar l’empremta d’alguna petxina, les potes d’un
dinosaures o inclús la nostra mà. Un cop seca també podem pintar-la.

- Treballem la mirada i la observació: dibuixem una planta o un ramet
de flors que haguem collit.

● ACTIVITATS DE MOTRICITAT FINA I GRAFISME
- Recordeu el conte: “Viva las uñas de colores”? Avui us proposem que
us pinteu les ungles, les del pare, la mare...o a unes mans inventades!
https://www.youtube.com/watch?v=45ZVNAF2R_o

- 
Cosir amb les mans. Per practicar la psicomotricitat fina, podeu agafar un
cartró que tingueu per casa, fer uns espais per enfilar i passar les llanes o fils.
També podeu retallar la forma d’algun animal, la inicial del nom, un marc de
fotos.... i anar cobrint-lo amb la llana.

● MEDI
- Dissenyeu el vostre vaixell: Utilitzeu material de reciclatge: ampolles
d’aigua, safates de porexpan, taps, cartrons, pals, robes,... Intenteu
construir una vaixell i proveu de fer-lo surar a la banyera o a la pica.
Tots els materials que feu servir suren igual? Per què sura la vostra
barca? Tots els materials que pesen s’enfonsen? Si carregueu la vostra
barca amb passatgers o mercaderies continua surant, s’enfonsa?...

- Rescatar animals congelats. Aquesta activitat és ben senzilla i els
engrescarà segur. Trieu un dia que faci sol per poder sortir a la
terrassa o jardí. Prèviament, unes hores o dia abans col·loqueu
diferents animals en recipients de plàstic o silicona, ompliu d’aigua i
cap al congelador. Quan ja s’hagi convertit en gel, desmotlleu la peça
de gel amb l’animal dins i els faciliteu eines per tal de “salvar els
animals glaçats”: un curró de fusta, una xeringa amb un got d’aigua,
unes pinces… qualsevol cosa que se us acudeixi. Si no disposeu de
terrassa o jardí… tingueu a prop una fregona ;-)

● ANGLÈS

- 
I
ce Cream Finger Family | Steve and Maggie | English Stories for Kids
from Wow English TVEscolta aquesta divertida història.

-

https://www.pinterest.es/pin/489836896973109472/Dibuixa,


retalla la teva “family finger”

pinta

o

Si voleu enviar alguna imatge a l’Imma, la seva adreça de correu és:
immas@iepladelavella.cat
● MÚSICA

ACTIVITAT 4: HISTÒRIES
Del 18 al 2 de juny
Ja hem arribat al final del projecte!!!
Ja heu vist que podem expressar sentiments, emocions i fins i tot
explicar històries amb l’expressió corporal, amb el gest i amb el
moviment del cos.
Abans de començar a treballar amb la proposta final, us recomanem
que visualitzeu els vídeos proposats, que us poden inspirar…. Veureu
com els ballarins s’expressen amb el moviment o potser ens volen
explicar alguna cosa sense paraules...de vegades no cal entendre res,
simplement deixar-se sorprendre!
Passos a seguir:
1. Visualitzeu les següents coreografies:
Fragment de l’espectacle FOOT-BALL
https://youtu.be/kiFG0dUR6Qg

Coreografia Ludovico Einaudi- Experience
https://youtu.be/BDYQdp3-bhI
https://youtu.be/nRmXK6nXX7U
Cesc Gelabert-Ballem a casa. Dia Internacional de la Dansa 2020
https://youtu.be/n_cNiSOIsMc
IT Dansa- Balla des de casa
https://youtu.be/xzy_gVVlRZg

2. Ara us toca a vosaltres, trieu una de les històries que us adjuntem al
final

del document o, si preferiu, podeu triar-ne una altra que us

agradi més.
3. Llegiu-la varies vegades fins que la pugueu representar amb el
moviment. Potser algú de la família us pot fer de narrador, llegint la
història mentres la representeu.
4.

Deixeu

volar

la

imaginació

i

penseu

en

l’atrezzo (vestuari,

maquillatge, decoració si s’escau, …). Graveu la vostra coreografia!
5. Si voleu i us ve de gust envieu un petit vídeo de les vostres
produccions

o

emocions

viscudes

al

correu

electrònic:

monica.verde@iepladelavella.cat
Data d’entrega màxima: 2 de juny.
Història 1: La llavor.
Ens imaginem que som una llavor, petita, rodona, com per exemple una
mongeta o un cigró. Estem sota terra, enterrats amb la sorra, i ens
reguen.L’aigua ens cau per sobre i comencem a créixer, la llavor

comença a fer arrels i una tija llarga que tira cap amunt. De mica en
mica anem creixent i comencem a fer alguna fulla i alguna branca, i ens
estirem i creixem i de cop i volta ens transformem en una flor gran,
bonica, esvelta; i veiem el sol i ens il·luminem amb un arc de Sant Martí
que veiem, ens encanta i ens fascina!!

Història 2: Un ocell.
Ens imaginem que som un ocellet petit que viu al niu, a sobre d’un
arbre, amb companyia dels seus germanets ocellets, la mare i el pare
ens porten el menjar cada dia i, de mica en mica, ens anem fent grans i
anem creixent, estirant les ales, ara una i ara l’altra i arriba un dia que
comencem a aprendre a volar i, de cop i volta, un dia volem i volem i
volem i volem per sobre de prats florits plens de colors, vermells, roses,
grocs… amb flors i flors de mil colors. Finalment veiem el mar i baixem a
tocar l’aigua i ens refresquem, mmmmmm q
 uina sensació més alegre,
fresca, agradable…
Història 3: La transformació de l'Eruga a papallona.
Ens imaginem que som una eruga preciosa, plena de colors verds,
grocs, negres… Que vivim a sobre d’una ruda, una planta que ens
encanta i que mengem perquè ens agrada molt. El sol brilla i l’aire ens
fa moure una mica de sobre la ruda, però amb les potes ens hi agafem
ben fort. De cop i volta comencem una fase de d’hivernació, comencem
a fer un envoltori per sobre nostre i comencem a treballar molt, fins
que ens fem totalment una crisàlide, immobils, uns dies quiets, dormint,
però dins nostre l’eruga treballa. De cop i volta, un dia inesperat,
comencem a trencar la crisàlide, estirem una ala, una altra ala i ens
donem compte que ja no som una eruga, ens hem transformat en una

preciosa papallona reina, de colors liles, grocs, marrons, vermells i, de
sobte, comencem a volar com una seda, per sobre d’una flor, d’una
altra, i volem i volem…

Recordeu que si voleu podeu enviar-nos imatges i vídeos de les vostres
creacions a:
silvia.font@iepladelavella.cat
vanesa.monteys@iepladelavella.cat
cristina@iepladelavella.cat

