ELS CONTES ENS FAN VOLAR!
SETMANA 7

Enllaç de fotos i treballs de la setmana anterior:
1r) https://photos.app.goo.gl/hFEBD1DLV9oQtVh18
2n) https://photos.app.goo.gl/Ud9LcFj61eJyEExw8

Hola, nenes i nens! Abans de
començar, dir-vos que estem molt
CONTENTES amb els reptes que

aneu enviant.
Ens agrada molt veure com cada
dia US FEU MÉS I MÉS GRANS
aprenent!
I parlant d’aprendre, sabeu que els
LLIBRES I CONTES ens fan
volar a mons nous i desconeguts?
Síí, amb la IMAGINACIÓ!

Aquesta setmana dediquem els reptes als contes perquè ens encanten!
Preparades i preparats? Doncs…

ET AQUÍ AQUESTA SETMANA….

Segur que coneixeu i heu vist moltes vegades els seus
dibuixos. Es diu JOAN TURU i en el vídeo
que veureu a continuació coneixereu una mica més

REPTE 1

com és la seva feina des de casa. Us encantarà!

Mireu el vídeo amb tots els vostres sentits i marqueu la resposta correcta.
https://www.youtube.com/watch?v=5o-TsZehjtQ

1) El Joan Turu il·lustra contes. Què vol dir?
 Que fabrica contes.
 Que escriu les històries.
 Que dibuixa les històries.
 Que escriu i dibuixa.
2) Al vídeo ens explica que a tots els nens i
nenes us agrada dibuixar però ....
 a vegades no dibuixeu perquè no teniu temps.
 us fa una mica de por que a algú no li agradi
el vostre dibuix.
 dibuixar bé és molt difícil.
 preferiu mirar la tele o jugar amb la tauleta.
3) Quan dibuixem expressem...
 Tristesa.
 Ràbia.
 Alegria.
 Moltes emocions, depenent del moment.
 El que fem durant el dia.
4) Recordes què més fa el Joan Turu a part d’il.lustrar contes?
Apunta-ho.
5) El que més li agrada fer al Joan Turu és dibuixar...
 Bates.
 Llençols.
 Tasses.
 Murals a les escoles.

6) Quan dibuixa crea el món que li agrada. Encercla
les paraules:
EGOISTA

SOLIDARI

RESPECTUÓS

VIOLENT

CONTAMINAT

AMORÓS
PACÍFIC

7- I a tu, quin món t’agrada? Afegeix 2 paraules
més que no hagi dit el Joan Turu.

REPTE
REPTE22
Érase una vez un lobito bueno al que
maltrataban todos los corderos.
Había también un príncipe malo, una bruja
hermosa y un pirata honrado.
Todas estas cosas había una vez,
cuando yo soñaba un mundo al revés.

¿Cómo será un cuento al revés? Si está al revés, ¿cómo comienza y cómo
termina un cuento?
En este reto te proponemos que
INVENTES UN CUENTO AL REVÉS.

Com fa Joan Turu, ara et toca a tu! Il·lustra el
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conte del revés que t’has inventat!!!!

3
Pots utilitzar qualsevol tècnica, material, pots fer
un o més dibuixos....

Vols rebre el teu conte
personalitzat al correu
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electrònic

de

mare o pare?

la

teva

 Si no tens impressora, no et preocupis! Pots
escollir les pàgines que més t’agradin i les
1r- Primer de tot cal que vagis a:

pots pintar al paint o bé les pots dibuixar a

https://hurraheroes.com/libro-colorear-todasestaciones

la llibreta o en un full. Sabem que tothom
sap dibuixar, cadascú al seu estil! Per això

2n- Escull el sexe.
3r- El color de la pell.
4t- Cabell.
5è- El color dels ulls.
6è- Escriu el nom de la nena o el nen.
7è- El nom de la mare o pare.
8è- Escriure la direcció del correu on
voleu que us arribi el conte.

t’animem a que facis d’artista i que te’n
sentis satisfet@!
Tenim ganes de veure’n el resultat!

Sabíeu que el 23 de febrer del 1920 va néixer a
Itàlia GIANNI

RODARI. Va ser pedagog,

periodista i escriptor. La seva obra infantil ha estat
publicada i llegida a tot el món. Va morir l’any
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1980.

Un dels llibres més famosos que va escriure fou
,

narra la història d’un

pare que cada dia li llegeix un conte per
a la seva filla, ja que viatjava molt.
Doncs bé, en aquest repte us proposem que
llegiu

en

veu

alta

un

endevinalla, una poesia...

conte

curt,

una

Li podeu llegir al

pare, la mare, als padrins o a qui vulgueu.
Recorda que abans de llegir us heu de preparar la lectura. Com?

Totes les senyoretes de
cicle

 Tria un text que t’agradi.
 Llegeix-lo o fes que te’l llegeixin.
 Encercla les paraules noves i les que et
costa llegir, marca’t els punts, les comes...

inicial

preparat
perquè

us

un
ens

hem
conte

pugueu

escoltar!

 Vocalitza i practica moltes vegades.
SI VOLS ENS POTS ENVIAR ELS AUDIOS!

https://www.youtube.com/watch?v=NFD0_BpPqN4

Aquesta setmana us animo a veure el conte “UNA
MÀ D'EQUILIBRISTES”:

REPTE 6

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/una-ma-decontes/una-ma-dequilibristes/video/5444991/

Quin conte més divertit hem vist !!!

Nosaltres, dins l’educació física, també fem equilibris amb una tècnica que es
diu Acrosport, que combina acrobàcia i coreografia de manera que, utilitzant
tot el cos, fem diferents formes!
Ara, podem provar de fer nosaltres alguns exercicis d'equilibri, què us sembla?
Ho podeu fer per parelles, grups de tres, etc. Sobretot, i molt important, trieu
un lloc que sigui tou per evitar fer-vos mal i escalfeu abans de representar les
formes. Som-hi!! A fer de micos entremaliats com ELS FIVE UNITED FINGERS !
Us poso uns exemples però feu les que més us agradin. M’ho ensenyeu?

MÉS EXEMPLES: https://www.youtube.com/watch?v=LtYSo6sUmgo

MÉS EXEMPLES: https

Quan ens endinsem en el meravellós món de les
històries mai ens imaginem que sovint se’ns
planteja un problema matemàtic, un enigma que
requereix fer operacions, pensar el nombre de
vegades que apareix una cosa, etc.
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Ara visualitza “EL SOMNI DE LA
PAPALLONA”

i

figures

Tangram

del

intenta

fer

les

que

hi

apareixen (recorda que tens un
Tangram del curs anterior).
https://www.ccma.cat/tv3/super3/contesde-matematiques/el-somni-de-lapapallona/coleccio/14050/5642010/

PECES DEL
TANGRAM

Els contes mai ens deixen de sorprendre!
A través d’ells podem treballar diversos aspectes. En
aquest cas, treballarem l’autor del Repte 5, GIANNI
RODARI, representat per “UNA MÀ DE CONTES i
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visualitzarem un conte visualitzarem
en anglès que porta per nom: “Gianni Rodari and his
fantàstic Tales”
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/una-ma-de-contes/gianni-rodari-and-his-fantastictales/video/5551075/

Un cop visualitzat... anem a fer una mica de memòria i contestar les següents
preguntes:

-  Al final del conte, quan fa el joc de dibuixar
les mans, quines lletres són les que agafa la
primera vegada?
-  I la segona vegada, quines agafa? CA+ RO
o bé RO+CA?
-  Quants llibres hi ha exposats a l’aparador de
la llibreria?
-

 Qui sortia a la portada d’aquests llibres?

El repte de música d’aquesta setmana s’inspira en un
conte

musical

anomenat

“LA

FLAUTISTA

D’HAMELIN”.
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El coneixeu? No? Escolteu, escolteu...

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tv/B-KQ5TCJFBH/?igshid=1b7t42q3p2nap

FACEBOOK: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=204309560899700&id=100039619715229

Al igual que la flautista d’Hamelin, vosaltres també podeu tenir una recompensa,
en aquest cas, musical!!
Què us sembla si feu aquestes activitats? Quan les acabeu podreu afegir una
nova estrella a la vostra col·lecció!!!
https://www.youtube.com/watch?v=LUfp8i9__Pg
https://aprendomusica.com/const2/13dibujaclavesol/dibujaclavesol.html
https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprendonotasnivel2.html

Hola, nens i nenes! Avui l’activitat de filosofia porta per
títol “Juguem a Pensar”.
Avui tu seràs el director o directora del joc, de moment
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el podràs fer amb la família, més endavant amb els
amics i quan ens retrobem, el farem plegats a classe!

INSTRUCCIONS
PARTICIPANTS: Tu i, com a
mínim, una altra persona. Però
podeu ser més!
MATERIAL: 10 petits objectes, una peça de roba per
cobrir-los,
1. Busca 10 petits objectes que tinguis a casa (per
exemple: una goma, un llapis, una cullereta, una
maquineta…)
2. Posa tots els objectes a sobre de la taula. Els
participants han d’observar i memoritzar els
objectes durant 3 minuts
3. Ara, agafa una peça de roba i tapa els objectes.
4. Joc de memòria: Pregunta a la resta de
participants quins objectes recorden haver vist. Els
recorden tots?
5. Joc què hi falta: Ara, sense que la resta de
participants se n’adonin, treu un objecte i amaga’l.
Torna a mostrar tots els objectes als participants.
Pregunta si saben quin objecte hi falta?

A+A+
PER ALS NENS DE RELIGIÓ

Hola, nens i nenes! L’activitat de religió d’avui
consisteix en un nou repte. Aquí teniu unes
imatges d’un edifici molt important del vostre
poble: Alcarràs.
A veure si descobriu de quin edifici es tracta!
La segona pregunta és una mica més difícil. A
qui està dedicat aquest edifici? (completa la
frase)

A la M______ de D____ de l’A__________.

ADAPTACIONS DE LLENGUA
Hola, nens i nenes! Des de la classe de la Yolanda i la Mireia aquesta setmana
us proposem que practiqueu la lectura i l’escriptura amb aquests enllaços i
algunes Apps pels que teniu mòbils o tauletes. Si voleu enviar-nos alguna
fotografia del que feu o alguna feineta de les que feu ho podeu fer a les
següents adreces:
yolandacomtes2020@gmail.com
mireiacomtes2020@gmail.com

http://www.edu365.cat/acollida/confegir/index.htm

http://www.edu365.cat/infantil/llegir/explora/abecedari.htm

https://clic.xtec.cat/projects/100paraules/jclic.js/index.html

https://clic.xtec.cat/projects/lletres2/jclic.js/index.html

APPS:

JOCS DE LECTURA

PICA LLETRES

ELS NOMS DELS ANIMALS EN CATALÀ

I Cuadernos Rubio

Grafia de les lletres

Cursive Writing Wizard - Handwriting

Petit lector 1

ADAPTACIONS DE MATEMÀTIQUES
A més a més aquesta setmana us proposem que practiqueu amb els números i
les operacions amb aquests enllaços i algunes Apps pels que teniu mòbils o
tauletes. Si voleu enviar-nos alguna fotografia del que feu o alguna feineta de
les que feu ho podeu fer a les següents adreces:
yolandacomtes2020@gmail.com
mireiacomtes2020@gmail.com

http://www.petitaxarxa.cat/games_swf/numeros/index.html

https://clic.xtec.cat/projects/jocmates/jclic.js/index.html

https://www.matematicasonline.es/pequemates/pequemates6/sumas-sinllevar.htm

https://www.cokitos.com/restas-en-la-bolera/play/

http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/escenaris/index.html

APPS:

EMAT

BMATH

Aula Itbook

Dinosaur math

Matemáticas 6 años

