PROPOSTA
D’ACTIVITATS

6
NIVELL

2n

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CREA

RECORDA

MANIPULA

CUINA

PENSA

3 en ratlla

Taules de
multiplicar.

Fes un vaixell de
paper.

Fes un gelat.

Fes els sudokus.

ACTIVA’T

MIRA

OBSERVA

LISTEN

Fes la ruta

Trobareu l’activitat
a la web de
l’escola:

Busca les
diferencies

Canta i balla
Sing and
dance

http://www.escolaclave.cat/

IMPORTANT !
-

Les Missions d’Educació Física les trobareu en un fitxer adjunt en el correu que us
hem enviat. També les podeu trobar al web de l’escola: http://www.escolaclave.cat/

-

En el cas de no tenir impressora a casa, les activitats es podem copiar en un full.

-

Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb les tutores o
especialistes corresponents a través del correu electrònic.

-

Recorda que aquest horari és només una guia, pots fer les activitats en l’ordre que
et vagi millor.

PLÀSTICA. JOC MATEMÀTIC
Hola artistes!
Avui us proposem que creeu el vostre 3 EN RATLLA per jugar a casa
amb la família i passar una bona estona.
Aquest és el material que necessitareu:
- 10 pedres per fer les peces del joc. No han de ser molt grans i
intenteu que siguin d’una mida semblant.
- Per pintar les peces podeu utilitzar: retoladors, pintures, pinta
ungles…
- Haureu de pintar 5 pedres d’una forma i les altres 5 d’una altra.
- Per fer el taulell podeu utilitzar: Un cartró, un plat de plàstic, una
bossa petita de tela…
- Per fer les línies del taulell: un regle i un retolador.

Quan tingueu el vostre material preparat és el moment de crear el
vostre joc matemàtic!
A continuació us deixem diferents idees per si necessiteu una mica
d’inspiració.
Esperem les vostres fotos per veure com us han quedat!

MATEMÀTIQUES:
Les taules de multiplicar
Hola noies i nois!
La Sara i l’Eva hem pensat que l’estiu és molt llarg i que
passaran molts dies fins que tornem a l’escola. Durant
aquest

curs

tan

estrany,

no

hem

pogut

acabar

d’aprendre tot el que volíem, però sí hem pogut iniciar la
multiplicació.
Com que no l’hem treballat tant com voldríem, però ja
sabeu què són, hem pensat que podíeu omplir aquestes
taules de l’1 al 5, decorar-les, si voleu, i penjar-les a
l’habitació.
D’aquesta manera, cada vegada que mireu la paret a
on

estiguin,

recordareu

una

miqueta

aquestes

multiplicacions i quan arribeu a tercer... Això ja estarà
fet!!!
Endavant!!!

Resol les multiplicacions i enganxa-ho al suro de la teva habitació!

COMENCEM LA TAPA DE L’ÀLBUM

Hola Tornados i Volcans!
Aquest curs ha estat molt diferent i no hem pogut compartir
aquests últims mesos tots junts a l’aula però això no serà un
impediment perquè tots vosaltres tingueu el vostre àlbum de feines
que tant us agrada emportar-vos a casa per ensenyar a la família!
Així que avui us proposem començar a preparar una part de la
tapa del vostre àlbum i quan el tingueu a casa la podreu acabar de
decorar i pintar!
Com que s’apropa l’estiu i la platja és un dels llocs on poder gaudir
de les vacances la vostra tapa de l’àlbum és un fons del mar amb
onades i un sol radiant. Però, i si afegim un vaixell de paper sobre
aquestes onades?
Doncs aquesta és la vostra feina d’avui: preparar el vostre vaixell
de paper seguint les indicacions que us expliquen en el vídeo:

https://youtu.be/OaCs6Nf3IWc
Quan el tingueu fet l’haureu de guardar! Perquè quan tingueu el
vostre àlbum a casa podeu pintar la portada i enganxar-ho a les
onades del vostre mar.

REPTE D’OBSERVACIÓ:
BUSCA LES DIFERÈNCIES
Hola investigadors i investigadores!
Necessitem tot el vostre enginy per detectar 12 diferències que
hi ha entre dos imatges que a primera vista semblen iguals!!

Estem segures que tots i totes podeu trobar aquestes diferències.
Només cal que us relaxeu un moment i us concentreu en la
imatge que us plantegem. Sabem que al principi costa una
mica, però de seguida que trobeu una... Ja no podreu parar!!!!

Cada vegada que trobeu una cosa que no és exactament
igual, marqueu-la amb una X en el dibuix de dalt. Quan hagueu
trobat totes les diferències, pinteu el dibuix de baix. Així veure’m
clarament quines diferències heu trobat.

Endavant!!!

Nom: ______________________________

Data: _____________________

Entre aquestes imatges hi ha 12 diferències, troba com a mínim 7.

FEM GELATS SALUDABLES

Hola cuineres i cuiners,
Com que ja estem tan a prop de l’estiu i a tots i totes ens
encanten els gelats, anem a aprendre a fer uns molt fàcils i
molt sans a casa. Necessitareu una miqueta d’ajuda per fer
servir un estri de la cuina, però la resta ho podeu fer sols!
Un cop ho hagueu fet, contesteu a aquestes preguntes.
Us poso un vídeo perquè veieu com es fan i afegeixo la
recepta.
https://youtu.be/eSDCJw1BLYE

RECEPTA:
Ingredients:
1. Plàtans madurs
2. Una mica de llet
3. Fruita del gust que vols el gelat. (Maduixes, préssec,
cacau...)
Elaboració gelat de maduixa:
Pela els plàtans, talla’ls i posa’ls al congelador. Renta les
maduixes, treu la tija i posa-les al congelador.
Al dia següent, quan ja estigui tot congelat, posa la fruita
a la trituradora, afegeix una mica de llet i tritura-ho tot fins
que tingui una textura pastosa.
JA TENS EL TEU GELAT!! BON PROFIT!!

Nom: ___________________________

Data: __________________________

HE FET UN GELAT

Quin gust has escollit per fer el gelat?
_______________________________________________________________

Has pogut pelar i tallar tu sol/a la fruita?
_______________________________________________________________

T’ha sortit bé el gelat, està bo?
________________________________________________________________

Explica el procés que has seguit per fer-ho.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ENGLISH: SING AND DANCE
Hola nois i noies!
estem en la recta final del curs. Us envio una cançó que segur que coneixeu: “If

I

you are happy and you know it, clap your hands”
La cançó la podreu trobar en aquest enllaç:
https://youtu.be/334CSiKQsuM

If you’re happy and you know it, clap your hands
If you’re happy and you know it, clap your hands
If you’re happy and you know it
And you really want to show it
If you’re happy and you know it, clap your hands, clap your hands.

If you’re happy and you know it, stamp your feet
If you’re happy and you know it, stamp your feet
If you’re happy and you know it
And you really want to show it
If you’re happy and you know it, clap your hands, stamp your feet.

If you’re happy and you know it, shout “Hurray!”
And you really want to show it, shout “hurray!”
If you’re happy and you know it
And you really want to show it
If you’re happy and you know it, shout “Hurray!”
Be happy and sing!!

REPTE MATEMÀTIC
Hola matemàtiques i matemàtics!
Aquesta setmana us proposem un repte que segur que
aconseguiu resoldre!
Us hem preparat uns SUDOKUS per veure si no heu oblidat cóm es
fan aquests passatemps matemàtics.
A classe ja els hem practicat algunes vegades, amb números o
amb imatges, però les normes són sempre les mateixes, les
recordeu?
- Heu de col·locar els números/imatges que falten a la casella
corresponent.
- No pot coincidir el mateix número/imatge en la mateixa fila o
columna.
- Important! Fixeu-vos molt bé que a vegades enganya. No
tingueu presa.

Teniu 3 Sudokus de menys dificultat a més dificultat. Comenceu
pel nivell principiant per anar escalfant la ment i intenteu resoldre
tots els nivells.
Endavant !

Nom: __________________________

Data: ___________________

RESOL ELS SUDOKUS

