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Benvolguda família 

 

Segur que heu rebut un correu amb cançons i activitats de Pasqua.  

Si escolteu algun dels contes estaria bé fer una miqueta de conversa amb els vostres fills i 

filles i  després: 

 

- Fer  un DIBUIX LLIURE del que més els ha agradat i practicar l’escriptura del nom a 

la part de davant o darrere del full 

 

Us fem arribar el POEMA DE LA Mona de P3  en format pdf (Annex 1). No és necessari 

que el descarregueu, el podeu visualitzar i prou.  

Després us proposem les següents activitats: 

- El pare o mare podeu fer lectura , en veu alta, del poema i després ajudar al vostre 

fill o filla a recitar-lo amb gestos. Ho podeu fer, a estonetes, per intentar memoritzar-

lo. 

- Poema LA MONA (Annex 2) Si no us va bé descarregar-lo, el podeu fer a mà o com 

us vagi  bé. A la part de dalt del poema es pot copiar la paraula que falta: MONA, i 

podeu seguir practicant l’escriptura del nom propi al darrera. 

- Decorar el  DIBUIX de la Mona de Pasqua amb colors, ceres, retoladors, enganxant 

paperets, gomets… podeu fer servir la tècnica que vulgueu. 

             

També us presentem la DITA DE L’ABRIL per si la voleu aprendre i recitar (Annex 3). 

Només cal que la visualitzeu i feu una mica de conversa per tal que entenguin què significa. 

 

Aquesta setmana heu rebut un correu amb les llicències dels llibres de text. No cal que feu 

res encara. Les mestres us anirem orientant de les feinetes que cal anar fent.  

 

Pel que fa al Llenguatge Matemàtic, podeu anar fent activitats a l’estil de les proposades la 

setmana passada. 

 

I seguiu jugant, explicant contes, cantant i ballant sempre que us sigui possible. 

 

Us seguim animant a fer les activitats proposades dins les vostres possibilitats. Recordeu: 

- qui no pugui imprimir el material, pot fer l’activitat de manera similar amb els mitjans 

que tingui més a mà.  

- segur que ja n’heu fet moltes! Les poden portar a l’escola quan tornem a la 

normalitat .  

- si els fa il·lusió, podeu enviar alguna foto d’alguna activitat que han fet a 

comunicacio@tarragona.escolateresiana.com i ho penjarem a l’Instagram de 

l’escola.  

- si teniu qualsevol dubte o consulta referent a les activitats proposades o materials 

que us fem arribar, us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu 

electrònic. 

 

Tan de bo ens puguem retrobar ben aviat. Us trobem a faltar! 

Rebeu una abraçada. 

 

Les mestres 

mailto:comunicacio@tarragona.escolateresiana.com
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Benvolgudes famílies,  

 

Aquí us adjunto l'enllaç d’un pàgina web de Cambridge amb la que podeu accedir a 

diferents jocs i recursos per poder treballar l’Anglès d’una manera lúdica. 

Sota de cada activitat teniu l’explicació de com poder dur-la a terme i treure-li el màxim 

profit.  

Tanmateix, us deixo suggeriments d’aquestes segons l’edat (tot i que podeu provar-les totes 

i així tantejar als vostres fills/es i reptar-los) 

 

● CONCIENCIA CORPORAL (P3, P4, P5 i tota la família) 

● BINGO ANIMAL (P3, P4, P5 i tota i família) 

● HOW MANY TOYS (P3) 

● LA ALFOMBRA DE FORMAS (P3) 

● HOW MANY OBJECTS (P4) 

● VEO, VEO (P4) 

● AYUDANDO EN CASA (P5) 

● LA SORPRESA (P5) 

● LA RAYUELA “HOPSCOTCH” (P4 I P5) 

 

https://cambridgeencasa.cambridge.es/recursos/infantil 

 

Segur que gaudiran i s’ho passaran d'allò més bé!! 

 

 

Les mestres 

 

 

https://cambridgeencasa.cambridge.es/recursos/infantil
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Benvolgudes famílies,  

 

Per parlar amb els vostres fills i filles de les tradicions de Pasqua us recomanen: 

 

❖ Conte: Què celebrem? PASQUA (us el farem arribar en un correu a banda) 

 

❖ Conte LA MONA PASQUA 

https://www.youtube.com/watch?v=flO3YMZDizY 

 

❖ Cançó LA MONA RODONA. 

https://www.youtube.com/watch?v=E4AX5W9TB9w  

 

Cançó LA MONA DE PASQUA 

https://www.youtube.com/watch?v=rO45dArQKI0 
 

Cançó HAPPY EASTER 
            https://www.youtube.com/watch?v=nfquwFBWPXI 

 

❖ RECEPTA de cuina: Pessic de Mona de Xocolata 

https://www.youtube.com/watch?v=EO6ZKQDmU98 

 

❖ RECEPTA de cuina saludable: La Mona de Pasqua 

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

 

❖ TALLER senzill: LA MONA DE PASQUA  

            Ingredients: donut o similar, lacasitos o similar, ou de xocolata 

Decoració: plat de plàstic o cartró (base), plomes de colors, pollets (opcional), blonda 

per guarnir el plat (opcional) 

            https://www.youtube.com/watch?v=YrZCoobQEZs&t=2s 

 

❖ Per  treballar l’ Easter en anglès: 

            EXPLICACIÓ DELS OUS DE PASQUA  

            https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q 

 

❖ Activitats de Plàstica 

1. Decorem ous de Pasqua amb pasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=flO3YMZDizY
https://www.youtube.com/watch?v=E4AX5W9TB9w
https://www.youtube.com/watch?v=rO45dArQKI0
https://www.youtube.com/watch?v=nfquwFBWPXI
https://www.youtube.com/watch?v=EO6ZKQDmU98
https://www.youtube.com/watch?v=axHkunSZadU
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https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q
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Necessitem:  

-folis o cartolines de diferents colors. 

-llapis per a marcar la forma oval. 

-tisores per a retallar els ous. 

-pasta de diferents formes. 

-pintura o retoladors gruixuts per a pintar la pasta. 

-cola blanca, universal o silicona per a enganxar la pasta a l’ou. 

 

Podem elaborar diferents ous, de diferents mides i colors. 

 

Si no teniu cartolines o folis de colors, també es poden utilitzar cartolines blanques i 

decorar-les amb colors, retoladors, ceres o pintura. 

 

 

2. 2. Pintem un ou de pasqua amb taps de suro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessitem: 

-Cartolina o foli. 

-Retolador negre per a fer la forma de l’ou. 

-Taps de suro. 

-Pintura. 

Si no teniu pintura, com a alternativa podem decorar l’ou amb retoladors, ceres o fins 

i tot amb boletes de paper. 

 

Una abraçada. 





 

LA ___________________________________

 

LA MONA RODONA 

AVIAT MENJAREM. 

GALETES ENSUCRADES 

I XOCOLATA CALENT! 

MMMMMMMMMM…!!! 
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