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Hola família,  

Ja ha arribat la primavera i us volem proposar un seguit d’activitats per fer a casa. Us 

animeu? 

 

★ Explicar contes, cantar i ballar : 

CONTE DE LA PRIMAVERA 

https://www.youtube.com/watch?v=-tTjrShUmZM 

CONTE DE LA PRIMAVERA 

http://menjalletres.blogspot.com/2009/04/conte-de-primavera.html?m=1 

PRIMAVERA DE VIVALDI 

https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ 

PAPALLONA VOLA  (podem imaginar-nos com vola una papallona i imitar-la) 

https://www.youtube.com/watch?v=NWON4xqg5fU 

https://www.youtube.com/watch?v=tYESS0zY0Ig 

CANÇÓ ‘Primavera ja és aquí’ 

https://www.youtube.com/watch?v=K851gOYea1E 

CANÇÓ  ‘Els ocells ja han arribat’ 

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

CANÇÓ ‘Zum zum fa l’abella’ 

https://www.youtube.com/watch?v=6WRdb3yS61A&t=114s 

CANÇÓ ‘Marieta vola vola’ 

https://www.youtube.com/watch?v=W6_YRbQerVI 

CANÇÓ ‘Una mosca volava per la llum’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7ghJYU8ZOQ 

 

★ Plàstica 

A l’escola a l’inici d’una nova estació treballem una cançó en Anglès i fem un mural 

amb pintura de dits utilitzant els colors més adequats en referència a l’estació actual.  

Aquí us deixem la cançó Seasons song (ells ja la coneixen) 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY 

 

Amb els més gran us animem a escriure el nom de l’estació de l’any en Anglès, en 

aquest cas, SPRING.  
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           Un dels murals que vam fer a l’hivern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segur que queden xulíssim!! Ens els podeu enviar a l’adreça de correu electrònic 

natalia.garcia@tarragona.escolateresiana.com i els anirem penjant a Instagram. 

 

 

★ Psicomotricitat 

            Pujar i baixar escales si és possible 

            Jugar a la cluca d’amagar. 

            Fer exercicis d’equilibri. 

Fer diferents tipus de desplaçaments per dins de casa: gatejar, reptar com les serps, 

saltar a peu coix, amb els peus junts... 

Practicar algun ball amb alguna pàgina del Youtube. 

 

★ Per seguir explicant a les vostres filles i fills  la situació que estem vivint podeu 

utilitzar els següents recursos: 

La Rosa contra els virus  

https://www.youtube.com/watch?v=Z9w6B_PpYjo (en castellà, la versió en català us 

l’adjuntem) 

Cançó del coronavirus d’Emma Balcells 

https://www.youtube.com/watch?v=yIpkqb42hF0&feature=youtu.be 

Cançó ‘Lavado de manos’ 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ 
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