cicle mitjà 3r-4t
ACTIVITATS SETMANA DEL 23 DE MARÇAL 1 D’ABRIL
ACTIVITAT CREATIVA
★ Busca un lloc de casa teva que t’agradi especialment i dibuixa’l. Pots
dibuixar-hi també algun membre de la familia.
Explica breument perquè t’agrada tant.
★ Pensa en 5 emocions: Tristesa, ràbia, alegria, tristor, sorpresa, fàstic...i fes-te
5 fotos (selfie) expressant aquestes emocions. Ensenya les fotos a la teva
família i que endevinin quina emoció estaves fent. Després escriu quina
d’aquestes emocions t’ha agradat més representar i perquè.

ACTIVITAT MUSICAL
★ Pregunta als membres de la teva familia (pots trucar els que no pots veure)
quina és la seva cançó preferida. Escolta-les totes. Quina és la que t’agrada
més a tu? Per què?

ACTIVITAT PLÀSTICA
★ còmic: dibuixa les vinyetes d’un còmic explicant la història que més t’agradi.
Aquí tens un exemple.

GUST PER LA LECTURA
★ Llegeix la lletra d’aquesta cançó molt i molt actual i escull el tros que més
t’agradi i explica o escriu el perquè l’has escollit tot donant bons arguments
(com fem a tertúlies). Després pots escoltar la cançó per veure com sona!
Cançó: Em quedo a casa. Artistes: Xiula i els confinats

EM QUEDO A CASA
Ha arribat el Covid-19, és un virus totalment nou.
Tot s’ha convertit en un xou, fins que juntes li diguem prou.
Ei, Covid, et dedico aquest beat.
Com pots donar tants problemes sent un virus tan petit.
I perquè portes corona et penses que ets el rei.
Però aquí a la monarquia ja li estem buscant remei.
Que ve de la Xina però ens afecta a totes.
A la teva veïna, a tot el que té potes.
I que ràpid t’encomanes, fins i tot persones sanes.
Que mengem verdura i peix totes totes les setmanes.
I ara sento com si abans fóssim tots un pèl marrans.
Perquè sembla que no estàvem rentant-nos molt bé les mans.
Més pesat que un poll, més odiós que un moc, em fas anar de corcoll, però tu no
saps qui soc.
Tothom fa molt soroll, però tu a mi no em calles.
No deixaré que encomanis ni als avis ni a les iaies.
Sort que a tots els hospitals, hi ha cents de professionals.
Mirem de no saturar-los, vols que ens curin tots els mals?
Coronavirus, no te’n vas ni a ‘tiros’.
Com em canses, tinc esgarrifances quan et miro.
Si tota la gent, està més conscient, no vagis a la pelu a fer-te la permanent.

Tu marxaràs i així tindrem uns ‘respiros’.
I perquè ara no s’escampi, i que el virus no ens enxampi,
tots arreplegats a casa, res de platja, res de càmping!
L’escola tancada, la família confinada.
Som la penya confiada i farem fruita confitada.
És l’hora de les manualitats, explorem totes les possibilitats.
Quatre parets però no hem d’estar parats.
Comença a inventar-te un milió d’activitats.
I potser una solució, doncs pot ser l’ordinador.
Tu sol busca el control, ja saps què diu la cançó: Si et passes de pantalles,
s’apaguen les rialles.
I altra vegada t’omples de teledeixalles.
És moment de cuidar-se, molt de temps per abraçar-se.
Ara que no juga el Barça, un sofà per retrobar-se.
I en una ocasió com aquesta mirem què suma, mirem què resta.
Tot respirant i amb espais en blanc. Que la casa sigui una festa!
Coronavirus, no te’n vas ni a ‘tiros’.
Com em canses, tinc esgarrifances quan et miro.
Si tota la gent, està més conscient, no vagis a la pelu a fer-te la permanent.
Marxaràs i així tindrem uns ‘respiros’.
I ara molta paciència i esperar que la ciència trobi la vacuna i tinguem tot d’una
una mica més de consciència,
Sents que tens un volcà i a punt d’explotar el cràter.
Et pots relaxar, fes ioga, be water.
Abans de l’’enfado’ escolta la Míriam Tirado.
Creu-me que la solució no és anar a comprar paper de vàter.
Si et bé una bona idea, agafa paper i escriu-la.
No et quedis enrabiat perquè no hi ha concert de Xiula.

Trobes a faltar els amics, no es compensa ni amb Netflix.
Però pensa que la recompensa escalfa més que els abrics.
Perquè aquesta quarantena, és pel nen i per la nena.
Ja tinguis la casa buida, ja tinguis la casa plena.
I aprofita aquests dies per mirar el costat bo: La ciutat que somnies sense
contaminació.
I aquest gest que fas, aquest gran sacrifici, pren-t’ho com un nou pas, que pot ser
un nou inici.
I ara virus, ja ho saps, m’has donat molt la brasa.
Però no resistiràs, perquè jo em quedo a casa!
Coronavirus, no te’n vas ni a ‘tiros’.
Com em canses, tinc esgarrifances quan et miro.
Si tota la gent, està més conscient, no vagis a la pelu a fer-te la permanent.
Marxaràs i així tindrem uns ‘respiros’.

★ Cuinar: 
seguir una recepta entenent cada pas i mesurar les quantitats que
diu la recepta. Es poden fer receptes senzilles com: gelats, granissats, batuts,
gelatina, truites, galetes, magdalenes, pastissos …

REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS
★ És un nombre més petit que 68 i més gran que 60. Les dos xifres que té son
parells. La seva suma dóna 10.
★ És un nombre de dues xifres. És més petit que 40, però més gran que 20. Les
seves dues xifres no són parells. Les seves dues xifres són diferents. Les
seves dues xifres sumades donen 10.
★ És un nombre més gran que 40 i més petit que 46. Els dos nombres son
parells i la seva suma dóna 6.

ACTIVITATS EN LA FAMÍLIA
★ Planta un all o una llavor de tomàquet, de carbassa, de pebrot…del que
tinguis a casa. Ves regant-la i cuidant-la, al final segur que et surt una
planta preciosa i fins i tot un fruit que podràs menjar-te!

Equip de mestres

