
 

cicle incial 1r- 2n 
ACTIVITATS SETMANA DEL 14 AL 20 D’ABRIL 

US RECORDEM QUE LES ADRECES ELECTRÒNIQUES PER POSAR-VOS 

EN CONTACTE AMB LES MESTRES DEL VOSTRE GRUP CLASSE SÓN: 

1a@somantonibotey.cat 

1b@somantonibotey.cat 

2a@somantonibotey.cat 

2b@somantonibotey.cat 

ACTIVITAT CREATIVA  
★ Pintem amb una tècnica xinesa. Únicament necessitem: un o dos 

fulls, un fil i pintura de colors. 

★   
1-Agafem el fil i el mullem en la pintura que hem escollit. Podem 
barrejar-la amb aigua per no gastar tanta. 
2-Col·loquem el fil sobre un dels fulls donant-li la forma que volem i 
seguidament fiquem l’altre full sobre del fil. 
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3- Amb l’ajuda d’un llibre pesat  fem força i a poc a poc anem tirant del 
fil fins que surti tot. 
 Ja ho tenim!  
https://www.youtube.com/watch?v=kxcaHlqUZtg 

ACTIVITAT MUSICAL  

★ Joc coordinació i pulsació "Pica a taula" 
https://youtu.be/um0aM4rhcgg 

ACTIVITAT PLÀSTICA 

★ Construeix el teu XIUXIUEJADOR per parlar secretament.  
 
Agafa 4 rotlles de cartró (com els de paper de cuina) i uneix-los amb 
cinta d'enganxar “celo" o amb alguna cinta més resistent que tinguis a 
la caixa d'eines. Ja tens el tub fet. Ara decora'l com més t'agradi: 
pintura, llaços, enganxines, purpurina… però sobretot NO LI FACIS 
FORATS! 
 
Ja pots xerrar secretament amb els de casa. Et sorprendrà! 
 
★ ENGLISH  

Clica en el següent enllaç i mira el vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 
Intenta cantar la cançó amb ells. 
A continuació entra en el següent enllaç https://youtu.be/0xqkpQb50hI 
i dibuixa el tigre apuntant les parts de la cara en anglès.  

 

LECTURA I ESCRIPTURA 

★ #JoActuo 
Vols enviar cartes de suport a pacients que estan aïllats o a personal 
que treballa a l’hospital de Can Ruti de Badalona? Pots enviar cartes, 
missatges o dibuixos a joactuo.germanstrias@gencat.cat  
i ho faran arribar! 
Anima’t, segur que els hi encanta! També pots penjar-ho a les finestres 
de casa.  

REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS  

★ Joc de cartes de sumes i restes: Amb una baralla espanyola, es 
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reparteixen 5 cartes a cada jugador ( la resta es fa una pila boca 
avall). Per torns has de tirar cartes que sumin o restin 10 ( 2+3+5 o 
12-2). Si no en tens pots robar una carta però perds el torn. 
Guanya el que ha tirat més cartes, vinga a jugaaaar! 

ACTIVITATS EN FAMÍLIA 

★ Esbrina la pel·lícula! Amb mímica endevina de quina pel·lícula es 
tracta. 
Feu una llista de pel·lícules que conegueu entre tots i totes. Podeu 
utilitzar el vestuari i els complements que necessiteu i recordeu 
que no es pot parlar. Si feu dos equips i us aposteu alguna cosa: 
Qui para la taula, qui fa alguna tasca amb el pare i la mare… 
Segur que serà més divertit! 
 

 
 
Equip de mestres  


