
ANDY,
AGE 5

PROPOSTES I IDEES DE LA SETMANA
 EDUCACIÓ  INFANTIL  P3

•ESCOLA LA PORTALADA• 

Esperem que aquestes propostes us siguin d'utilitat. Podeu fer-ne servir una, dues, totes o... cap!
Simplement són idees setmanals que us fem arribar per acompanyar-vos en el dia a dia.

Racó del buf: inflar globus, fer bombolles, bufar pilotes

de ping pong, xiulets, mocadors de paper, o canyes…
Enllaç 1                          Enllaç 2       

Conte:  EL  MONSTRE  DE  COLORS
Enllaç conte

Màscares del  "Monstre de colors"
Enllaç màscares

Posar diferents objectes pel passadís de casa 

i saltar-los: un coixí, una sabata, 

una capsa de cartró, etc.

 

1
2
3
4
5

RECORDEU QUE ENS PODEU ESCRIURE AL CORREU PER QUALSEVOL DUBTE O PREGUNTA!
les tutores de P3

25 de març 2020

Disposeu de més recursos al Pinterest de l'escola i  a la web del centre.

Jocs de taula: 

puzzle, memory, dòmino, etc.

https://www.facebook.com/196827063992420/posts/1119942875014163/
https://www.facebook.com/196827063992420/posts/1119942875014163/
https://www.facebook.com/196827063992420/posts/1116522755356175/
https://www.facebook.com/196827063992420/posts/1119942875014163/
https://www.slideshare.net/Meriblanco/el-monstre-de-colors-49051047
https://drive.google.com/file/d/15oOLJEyVMkuKOC5wlawnB_g7oFG7TBv5/view


ANDY,
AGE 5

PROPOSTES I IDEES DE LA SETMANA
EDUCACIÓ INFANTIL P4

•ESCOLA LA PORTALADA• 

Esperem que aquestes propostes us siguin d'utilitat. Podeu fer-ne servir una, dues, totes o... cap!
Simplement són idees setmanals que us fem arribar per acompanyar-vos en el dia a dia.

Conte "endevina com t'estimo"
 

Retallar cares de revistes i fer el cos inventat 

Fem una porteria amb llapissos al terra i juguem
a colar el tap a dins la portería

 

1
2
3
4
5

RECORDEU QUE ENS PODEU ESCRIURE AL CORREU PER QUALSEVOL DUBTE O PREGUNTA!
les tutores de p4

25 de març 2020

Disposeu de més recursos al Pinterest de l'escola i  a la web del centre.

Suren o s'enfonsen? Posem aigua en un cubell i anem
introduint objectes petits

enllaç suren o s'enfonsen

enllaç conte

Observem coses amb una lupa

enllaç per aprendre a fer una lupa

https://www.youtube.com/watch?v=03i4EcTZ2p4
https://www.youtube.com/watch?v=Z6bwPefMxZI
http://cienciescolonia.blogspot.com/2014/11/construim-una-lupa-casolana.html


ANDY,
AGE 5

PROPOSTES  I  IDEES  DE  LA  SETMANA
EDUCACIÓ  INFANTIL  P5

•ESCOLA LA PORTALADA• 

Esperem que aquestes propostes us siguin d'utilitat. Podeu fer-ne servir una, dues, totes o... cap!
Simplement són idees setmanals que us fem arribar per acompanyar-vos en el dia a dia.

Daus per explicar històries. Jugar amb ells. 
Inventar històries (fer dibuixos, text, vídeo).  

Fer una escultura amb materials reciclats (que tinguem
per casa). Compartir-ho a l'Instagram del cole 

 #comunitatportalada  
(Recordeu etiquetar l'escola )

Conte " Frederick"

Jugar al ping-pong (construir les pales amb plats de paper, o
cartolines i tubs de WC;  la pilota pot ser una bola de paper,

o un globus).   enllaç

enllaç  conte

Enllaç web
 

1

2
3
4

5

25 de març 2020

Disposeu de més recursos al Pinterest de l'escola i  a la web del centre.

Jugar a les dames amb Lacasitos, galetetes o similars
(cada vegada que es mengen una peça ho podem fer

realment !).

https://actividadesinfantil.com/archives/15365
https://www.youtube.com/watch?v=_3mVouGl7Ow&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_3mVouGl7Ow&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_3mVouGl7Ow&feature=youtu.be
http://lapiceromagico.blogspot.com/2015/04/cubos-para-inventar-cuentos.html?m=1


ANDY,
AGE 5

PROPOSTES I IDEES DE LA SETMANA
1R NIVELL PRIMÀRIA

•ESCOLA LA PORTALADA• 

Esperem que aquestes propostes us siguin d'utilitat. Podeu fer-ne servir una, dues, totes o... cap!
Simplement són idees setmanals que us fem arribar per acompanyar-vos en el dia a dia.

Construir un tangram i jugar a fer algunes figures
 

Dibuixar el retrat d'una persona de la teva família tal
com vam fer al museu

 
Fer una classe de "Ioga"

Fer un o més dels següents experiments

 

Enllaç al video

Plantilla web
 Figures  i plantilla

1
2
3
4
5

RECORDEU QUE ENS PODEU ESCRIURE AL CORREU PER QUALSEVOL DUBTE O PREGUNTA!
les tutores de 1R

25 de març 2020

Disposeu de més recursos al Pinterest de l'escola i a la web del centre.

Cuinar un plat amb la família i després escriure

els ingredients i els passos de la recepta

 

Experiments per fer a casa

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2019/03/tangram-imprimir-PDF.pdf
https://webdelmaestro.com/tangram-figuras-imprimir-online/
https://webdelmaestro.com/tangram-figuras-imprimir-online/
https://webdelmaestro.com/tangram-figuras-imprimir-online/
https://www.youtube.com/watch?v=X2mkVIwS0B0


ANDY,
AGE 5

PROPOSTES I IDEES DE LA SETMANA
2N NIVELL PRIMÀRIA

•ESCOLA LA PORTALADA• 

Treballem el càlcul mental.

 
 
 

Inventeu un conte amb ombres xineses i graveu-lo.

 

 

Experimentem amb pa i registrem què passa.

 

RECORDEU QUE ENS PODEU ESCRIURE AL CORREU PER QUALSEVOL DUBTE O PREGUNTA!
les tutores de 2n

Visualitzeu el curtmetratge, escriviu i dibuixeu les

vostres pors.

 

Esperem que aquestes propostes us siguin d'utilitat. Poder fer servir una, dues, totes o... cap!
Simplement són idees setmanals que us fem arribar per acompanyar-vos en el dia a dia.

Escribir el poema de la primavera y aprenderlo.
enlace poema

enllaç experiment
 

1
2
3
4
5

25 de març 2020

Disposeu de més recursos al Pinterest de l'escola i  a la web del centre.

enllaç al joc

enllaç explicació

enllaç curtmetratge

http://1.bp.blogspot.com/-1cOHn_ADwKg/UxXa9IOZICI/AAAAAAAAAlw/TRzxxB7nrEo/s1600/PRIMAVERA.jpg
https://www.boredpanda.es/experimento-pan-molde-manos-sucias/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados
https://maresipares.cat/la-magia-de-les-ombres/
https://www.youtube.com/watch?v=3KlpoD7yMhQ&t=15s


PROPOSTES I IDEES DE LA SETMANA
3R DE PRIMÀRIA

•ESCOLA LA PORTALADA• 

Escolta i digues quina cançó t'agrada més per llevar-te al matí. Després,
dibuixa amb colors el paisatge que s'hi descriu: opció 1 - opció 2

 

Proposta per a superherois i superheroïnes

 

This week, write your daily menu in English.

Remember: starters, main courses and desserts!

Click here.  

 

 
Segueix apuntant a l'agenda, tres de les coses que fas

diàriament. Pots pintar, dibuixar-ho... 

Esperem que aquestes propostes us siguin d'utilitat. Poder fer servir una, dues, totes o... cap!
Simplement són idees setmanals que us fem arribar per acompanyar-vos en el dia a dia.

Decobrim mots! Fés un glossari de noves paraules com "glossari" o de
la cançó "Bon dia" d'Els Pets: "feixuga", "insolent" i "descarat", Lletra.

Pots buscar-ho al diccionari o al Diec2.

1
2
3
4
5

RECORDEU QUE ENS PODEU ESCRIURE AL CORREU PER QUALSEVOL DUBTE O PREGUNTA!
mestres de 3r

25 de març 2020

Disposeu de més recursos al Pinterest de l'escola i  a la web del centre.

ANNEX  DIPLOMA
 

https://www.youtube.com/watch?v=XgwnYXOfIkk
https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM
https://drive.google.com/file/d/11wJWto9mzIfcJjPcK0KiIGNIqDDqsWO-/view?usp=sharing
https://www.sparklebox.co.uk/literacy/writing/frames/menus.html#.Xnt-Eoj0nIU
https://www.musica.com/letras.asp?letra=129518
https://dlc.iec.cat/
https://drive.google.com/file/d/1NYLP2AjM5Y7U71rmx4EV7MUWBHE2rDd7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NYLP2AjM5Y7U71rmx4EV7MUWBHE2rDd7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NYLP2AjM5Y7U71rmx4EV7MUWBHE2rDd7/view?usp=sharing


Escriu l' horari del teu dia a dia 
en quarts i amb digital.

PROPOSTES I IDEES DE LA SETMANA
4T NIVELL PRIMÀRIA

•ESCOLA LA PORTALADA• 

Proposta per superherois i superheroïnesde la Portalada

 

RECORDEU QUE ENS PODEU ESCRIURE AL CORREU PER QUALSEVOL DUBTE O PREGUNTA!
les tutores de 4t

Esperem que aquestes propostes us siguin d'utilitat. Podeu fer-ne servir una, dues, totes o... cap!
Simplement són idees setmanals que us fem arribar per acompanyar-vos en el dia a dia.

Escriu els ingredients i recepta d'un dels àpats del dia
 

Juga al joc de les paraules i
 inventa les  instruccions

1
2
3
4
5

25 de març 2020

Disposeu de més recursos al Pinterest de l'escola i  a la web del centre.

ANNEX DIPLOMA
 

plantilla web

plantilla

Divisions
Resolem operacions?

Problemes amb divisions

https://drive.google.com/file/d/1vkdrCBc-jDcUhxCqW34nVTeoT5Rd9Rs0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i9EVdrQvw0zRPFptbA_65Jz6RRwIRgqO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F30mXhB5-RQfUf0N9R-wy0ge2HCxcyTU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mNlVNBUf7xqXLdg6CiX4nv0xNwXzxL6g/view?usp=sharing
https://www.unprofesor.com/matematicas/ensenar-a-dividir-entre-dos-cifras-142.html
https://www.unprofesor.com/matematicas/problemas-de-divisiones-de-dos-cifras-151.html


4

PROPOSTES I IDEES DE LA SETMANA
5È NIVELL PRIMÀRIA

•ESCOLA LA PORTALADA• 

Esperem que aquestes propostes us siguin d'utilitat. Poder fer servir una, dues, totes o... cap!
Simplement són idees setmanals que us fem arribar per acompanyar-vos en el dia a dia.

1
2
3

5
RECORDEU QUE ENS PODEU ESCRIURE AL CORREU PER QUALSEVOL DUBTE O PREGUNTA!

les tutores de 5è

25 de març 2020

Disposeu de més recursos al Pinterest de l'escola i  a la web del centre.

Segueix apuntant a l'agenda, quatre de les coses
que fas diariament. Pots pintar-ho, dibuixar ... 

exto

Recorda que has de llegir una
mica cada dia 

Fes-te una foto mentres estiguis jugant
 i ens l'envies. Segur que has crescut ....

Activitats English. 
        Has de registrar-te amb un nou password

enllaç 
Els quatre quatres

Fent les operacions que vulguis amb quatre “quatres” has
d’obtenir com a resultats, un per un, els nombres de l’1 al 10.
Atenció! Sempre has de fer servir tots 4.    EXEMPLE  44-44=0

 

https://www.macmillaneducation.es/pupils-corner/
https://www.macmillaneducation.es/pupils-corner/


ANDY,
AGE 5

Fabrica un portaespelmes amb 

materials dels que disposes a casa...

imatge

 
Escriu com et sents aquests dies...

clica aquí

PROPOSTES I IDEES DE LA SETMANA
6È NIVELL PRIMÀRIA

•ESCOLA LA PORTALADA• 

Poemes musicals...3,2,1 a gravar!
 

Activitats English. 
Has de registrar-te amb un nou password

enllaç 

RECORDEU QUE ENS PODEU ESCRIURE AL CORREU PER QUALSEVOL DUBTE O PREGUNTA!
els/les tutors/ES de 6È

Esperem que aquestes propostes us siguin d'utilitat. Poder fer servir una, dues, totes o... cap!
Simplement són idees setmanals que us fem arribar per acompanyar-vos en el dia a dia.

Enigma matemàtic

1
2
3
4
5

25 de març 2020

Disposeu de més recursos al Pinterest de l'escola i  a la web del centre.

Si cliqueu aquí, us portarà directament al classroom on
trobareu també les activitats.

enllaç explicació activitat

enllaç imatge

https://drive.google.com/file/d/122p2RCNGHu9HgsOEaN5L3bS4r8HoOng0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vv1UEH_Y-iAfzHsCGMGV-7k49hz1R4zB/view?usp=sharing
https://www.macmillaneducation.es/pupils-corner/
https://www.macmillaneducation.es/pupils-corner/
https://classroom.google.com/c/NjI4NzQ2MDE3NDVa
https://drive.google.com/file/d/1848nJP_VvyXcOfaBVMji1Wsy2mcp2ZrZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iQGPt4rbr90_ZfedDiSBx3wAE32Bluw7/view?usp=sharing

