
     

                                                                                                                                          20 d’abril de 2020 

Estimats nines i nins, ja tornam a 

començar les nostres jornades escolars des de casa. Com 

han anat aquestes vacances de Pasqua? Heu menjat 

moltes panades, robiols, xocolata?  Noltros, Sí !!! .. però 

no ho digueu a ningú. 

Encara que no ens podem veure, pensam molt en voltros i 

vos enyoram.  Des d’aquí vos volem enviar un missatge 

de tranquilitat  i dir-vos que segur que  prest trobarem 

una solució a tot això.   

Com duis el vostre dia a dia? Ajudau a casa? Feis la 

feina encomanada? És importantíssim que estigueu 

actius! Si voleu, ens podeu enviar per mail algunes fotos 

del vostre dia a dia, d’allò que anau fent o del que 

volgueu. No és obligatori enviar-mos les feinetes de 

classe  fetes, però si voleu, també ho podeu fer. Per a 

qualsevol dubte ens trobareu al mail: 

 mtfabregas@educaib.eu 

 pacanyellaspons@educaib.eu 

Aquesta vegada vos enviam unes feinetes ben divertides. 

Esper que les disfruteu !!! 

Una abraçada forta! 

Pere i Teresa 

mailto:mtfabregas@educaib.eu
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  Tanca el ulls i inspira’t 

                                 

  

 

 

 

 

 

Este poema es de nuestra amiga Gloria Fuertes, a quien tenemos el 

gusto de conocer a través de otros de sus poemas, ¿os acordáis? 

Vamos a trabajarlo un poquito: 

1. Lee atentamente. 

2. Busca las palabras que no has entendido. 

3. Reléelo con una buena entonación, en voz alta,  como si fueras un 

poeta. 

4. Dibuja este lindo paisaje tal y como te indica el poema. 

   DISFRUTA !!!!! 

 



 

….Va   d’art !! 
T’agrada? Només  necessites:  
un full, una revista,  
tissores i ferramenta . 
Mira l’exemple ;)) 
 

           

 

 

 



Mmmmmmm , quina gana que tenc! 

Vols fer una recepta xula i original? Demana als teus pares si et volen acompanyar;) 

 

1. Observa bé la recepta: 

                  

              

  



   

2. Ara escriu: Com es titula? ¿Quan temps has hagut de mester per fer-

la?¿T’ha paregut molt fàcil, fàcil o difícil? Així doncs pinta les estrelles. 

Quantes més estrelles més difícil. Segueix escrivint la quantitat, els 

ingredients, etc. 

 

      RECETA _________________________________ 

Tiempo    _______________________       Dificultad 

 

Cantidad                                             Ingredientes    

           ___________                    ______________________________________________ 

           ___________                    ______________________________________________ 

           ___________                    ______________________________________________ 

           ___________                    ______________________________________________ 

           ___________                    ______________________________________________ 

           ___________                    ______________________________________________ 

 

          Preparación ( usa los reglones que  necesites y enuméralos en cada paso de la receta) 

       1.________________________________________________________ 

         ________________________________________________________ 

         ________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________ 

         

        BUEN PROVECHO !!!!! 

 



 

3. Ara tu. Llegeix bé la següent recepta i dibuixa-la. Pots inspirar-te en la 

recepta anterior o fer-la això com millor et sembli. Allò important és que  

amb la recepta visual quedi ben clar què hem de fer, com ho hem de fer i 

que necessitam per fer-ho. 

 

 

 

5 minuts de forn  a 160ºC 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Som una gran escriptora, 

Som un gran escriptor. 
 

Tria algun d’aquests temes, el que més te faci ganes i escriu, escriu, escriu.. Cada 
dia tria un requadre diferent. Li pots demanar al teus pares o a algú altre de la 
família que te digui un número de l’1 al 22, i vas comptant els requadres. ;) 

 



                   

Missatge encriptat 

 



 

 

  


