ACTIVITATS PER FER A CASA – LA FORMIGA
Tots els grups:
Hola! Com esteu tots?
Com que aquests dies no ens podem veure i fer classe amb normalitat, a la Formiga
hem pensat que podem fer junts algunes activitats a distància. J
Us proposem entrar a aquest mur del padlet i afegir fotos, vídeos, imatges, textos...
qualsevol cosa que vulgueu compartir amb la resta de companys! Així seguim en
contacte. Us esperem!!!
https://padlet.com/ali_carreras13/kb38cikz8own
Activitats proposades per al grup A0:
•

Descriure un membre de la teva família per escrit.
Exemple: La meva germana és... / té... / porta...

•

Repassar la roba i les parts del cos amb aquestes activitats interactives:
o http://weib.caib.es/Recursos/diccionaris_audiovisuals/rosa_cabrer/plantil
la.html
o https://www.slideshare.net/mtalaverxtec/roba-tot-any
o http://www.xtec.cat/~ivilater/enlinia/laroba/index.html
o https://www.slideshare.net/ElisabetUrrutia/el-cuerpohumano
o http://clic.xtec.cat/quaderns/jcuesta5/elcos/html/section_1.htm?&js=http:
//clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_v
iewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/
o https://clic.xtec.cat/projects/cos2/jclic.js/index.html

•

Fer la maleta per a un viatge a la muntanya: escriure amb article la llista de
coses que ens emportem. Exemple:
Llista de la maleta de viatge
- Una bufanda
- Un jersei
- ...

Activitats proposades per al grup A1:
• Escriure una recepta d’un plat que cuineu a casa aquests dies. Afegiu els
ingredients i les quantitats (un quilo de..., un litre de...).
•

Si us animeu, podeu gravar la vostra veu explicant la recepta! O també crear un
avatar que parli per vosaltres aquí: https://www.voki.com/

•

Llegiu i escolteu algun dels contes que ofereixen “Una mà de contes” aquí:
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/

•

Lectura eficaç! Proveu de fer aquestes activitats interactives per a millorar la
lectura : http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/

Activitats proposades per al grup A2:
•

Coneixes el MACBA? És el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Saps on és?
o Localitza a Google Maps on es troba el museu a la ciutat de Barcelona
(barri, carrer, a prop de...).
o Tria una de les visites virtuals que proposa el museu aquests dies de
confinament i resumeix les idees que et sorprenen més.
o https://www.museunacional.cat/ca/itineraris-virtuals

•

Què saps del canvi climàtic? Mira aquest link i busca informació a Internet per
anotar les teves pròpies conclusions.
https://projectes.xtec.cat/zenit/general/0302-2-1-litoral-maresme/

•

Busca i llegeix una notícia al diari en català que t’interessi i resumeix-la.
www.ara.cat

