CICLE INCIAL 1R
ACTIVITATS SETMANA DEL 2 al 7 de JUNY
Detectius i espies del Botey:
A la nostra escola ens agrada molt aprendre coses,
passem el dia tocant, investigant, fent hipòtesis i
responent-nos preguntes que ens fem. . És per això
que durant aquest dies seguirem fent-ho però des de
les nostres cases.
Us animeu? Necessitem la vostra ajuda!
CREATIVA/CIENTÍFICA
Pintura amb relleu

Ingredients:
-3 cullerades de sal
-3 cullerades de farina
-1 cullerada de llevat
-10 cullerades d’aigua
-colorantalimentari d’un o diversos
colors
-cartró
1.Barrejar tots els ingredients (els colorants no).
2.Quan ja teniu la masa la dividiu en diferents pots. Tants pots com colorants
diferents tingueu.
3.Feu un dibuix a sobre d’un cartró (d’una mida petita, que càpiga al
microones).
4.Quan acabis el dibuix el fiques 30 segons al microones. Si veus que no ha
crescut molt, el fiques uns 20 segons més.
5.Veureu com el vostre dibuix ha crescut i té relleu! Proveu, és màgic!
ACTIVITAT MUSICAL

Fa molts dies que no cantem! Pots 
escollir una 
d’aquestes cançons
. Pots
cantar-la en família! Si la practiqueu, segur que sortirà bé. Després ens
podeu enviar un àudio o un video per correu, cantant-la tota o un trosset.
Tenim ganes d’escoltar la teva bonica veu.

1.La primavera (Damaris Gelabert). Aquesta cançó és una endevinalla. Ja
veuràs!
https://youtu.be/K851gOYea1E
UN OCELL M'HA DESPERTAT,
LA MARIETA S'HA DEIXAT TOCAR,
L'ORENETA HE VIST VOLAR
I UNA ABELLA M'HA EMPIPAT.
UN ESTEL PLE DE COLORS
SEMBLA EL CAMP AMB UN VESTIT DE FLORS.
TOTS ELS NENS JUGUEN AL PARC.
ARA EL DIA ES FA MÉS LLARG.
ES DESPERTA EL MES DE MARÇ
PER SANT JOAN JA NO LA TROBARÀS.
QUINA ÉS? QUINA ESTACIÓ?
NO ÉS L'ESTIU NI LA TARDOR.
Aquí tens la base instrumental, sense veu, per si la vols utilitzar:
https://youtu.be/Vccta7HPFT8

2.Sóc un mico (El Pot Petit). Una cançó divertida, per fer una mica el mico! I
per riure una estona!
https://youtu.be/NJSDfeWP9Wc
*SÓC UN MICO, MICO, MICO
SÓC UN MICO MOLT DIVERTIT
SÓC UN MICO, MICO, MICO
SEMPRE BALLO DIA I NIT.
SÓC UN MICO, MICO, MICO
SÓC UN MICO MOLT DIVERTIT
SÓC UN MICO, MICO, MICO
A VEURE SI EM POTS SEGUIR.

DUB DU UAUA DUB DU UÀ
UUUUUUAAAA UUUUAAAAA
DUBI DUBI DUBI DUBI DUBI UÀ
DUB DUB DUB DUB DUB DU UÀ
DE BRANCA EN BRANCA PER LA SELVA
TOT FENT L'ANIMAL
AIXÍ ÉS COM BALLO, AIXÍ ÉS COM SÓC
EL MÉS FELIÇ DE TOTS.
DE BRANCA EN BRANCA PER LA SELVA
TOT FENT L'ANIMAL
AIXÍ ÉS COM BALLO, AIXÍ ÉS COM SÓC
EL MÉS FELIÇ DE TOTS.
*SÓC UN MICO...
DAB DAB DAB DAB DABADÚ DABDÀ
UAPA UAPA UAPA UÀ
DUBUDU DUBUDU DUBUDU UÀ
DIBRILDAB DABDA DIBRILDA DA
DE BRANCA EN BRANCA...
*SÓC UN MICO...
OE OE OH OE OE OH
DARAB DARAB DARAB DARAB DA
DIRIBLI DIRIBLI DIRIBLI DI DI
UEEEEEEEEEEEE!
DE BRANCA EN BRANCA...
Aquí la tens amb la lletra per si algú de la família s'anima i et vol
acompanyar.
https://youtu.be/TW2jbfVaBWM
MOVIMENT
Us proposem moure el cos fent moviments divertits d’accions i esports amb
uns personatges molt divertits.
El baile del cuadrado
LECTURA I ESCRIPTURA
Els alumnes de P5 necessiten la vostra ajuda!

Ens han enviat les següents preguntes sobre interessos i dubtes que tenen
de l’entrada a primer. 
Ens envieu vídeos contestant alguna/es de les
preguntes?
PREGUNTES
-Com són els mestres de 1r?
-Fem ambients i racons?
-Les activitats que feu són divertides? Us ho passeu bé?
-Feu psicomotricitat?
-Les famílies es poden quedar una estona al matí per compartir els racons? A
P5 ho fem.
-La porta per entrar a l’escola és la mateixa per on entrem a P5?
-Dediqueu una estona a fer lectura a la classe?
-A quin pati jugueu? A quines activitats jugueu al pati?
-A la classe teniu alguna estona per jugar amb joguines?
-Teniu mascota de la classe?
-Feu rotllana a la classe?
Moltes gràcies!
ANGLÈS
Clica al següent enllaç 
https://youtu.be/BMajHT4VOYc i mira el vídeo creat
especialment per a tu!
Quan acabis, fes de detectiu i busca a casa teva objectes que pugui
menjar-se el Matt, fes una foto o un dibuix i escriu el nom a sota en anglès.
MATEMÀTIQUES
Una manera divertida d’aprendre a treballar en graelles i quadrícules és el
joc d’ enfonsar els vaixells, aprendràs a jugar amb les columnes i les files. En
aquesta web trobaràs el joc, intenta enfonsar els vaixells del teu adversari
abans que ell te’ls destrueixi a tu!
http://es.battleship-game.org/

