
HOLA POLLETS I 
TORTUGUES!

SETMANA DE L’1 AL 7 DE JUNY

SOM: LA ROSA, LA NÚRIA I LA MARIA. 
infantil3@escolabcn.cat



JOAN MIRÓ
● QUADRES DE JOAN MIRÓ: La idea és que agafeu de referent a aquest artista per crear les propostes que us anirem 

presentant a continuació. Obres de Joan Miró. 
● AUTORETRATS: Fem el nostre autoretrat, com ens veiem nosaltres? Podem fer servir un mirall per veure’ns bé, agafar 

un full i fer un dibuix amb pintura negra, rotulador i/o llapis negre de la nostra silueta. Miró també ho va fer així.                                                         
Després li podeu donar un toc de color!

● TRENCACLOSQUES: Si imprimim i/o dibuixem siluetes o quadres els podem retallar i fer-n’he trencaclosques.                     
Us deixem propostes per imprimir. També, podeu fer trencaclosques de fotografies!        

● CREEM PERSONATGES AMB LES FORMES DE MIRÓ: Cal imprimir o copiar en un full els elements de Miró i els vostres 
fills i filles uniran els elements com si fos un joc d’encaixos: el cap a sobre de cos,....                                                                                                                                     
Després podeu afegir altres parts de cos: boca, orelles, mans, etc. Finalment, pintar-ho.               

● COPIEM UN QUADRE DE MIRÓ: La proposta és triar un quadre i intentar-lo fer semblant.                                                                   
Potenciant: l’observació directa i mantenir l’atenció. 

https://youtu.be/IGtM1gI0HOY
https://docs.google.com/document/d/1xDROsFvffLnzCSZOwJNPX0ZIVuzxvygqLyetWRv1nWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lg7S4lvpQMmS2m8qV4MG_8yxZ_MxLicYr1sutLLoQME/edit?usp=sharing


● INVENTEM SIGNATURES AMB LLETRES DE REVISTES I DIARIS: A partir del nom del nostre nom i/o el del pintor, 
buscar les lletres a les revistes o diaris que tinguem a casa, les retallem i podem composar un nom. 

● SIGNEM LES NOSTRES OBRES D’ART: Els artistes sempre firmen les seves obres. Per tant, la proposta és que els 
pollets i les tortugues inventin la seva firma. Recordeu que cal que tinguin el seu nom escrit per vosaltres prèviament. 

● FEM ESCULTURES COM MIRÓ: Amb rotllos de paper de vàter i una mica d’imaginació podeu representar una obra 
de Miró. Us deixem algunes propostes però ja sabeu que ens encanta que deixeu anar la vostra creativitat.                                                                   
Escultura: La dona i l’ocell

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dona_i_ocell#/media/Fitxer:Joan_Miro_-_Dona_i_ocell_(1).jpg


➔ Aquesta setmana, omplim el  PADLET de quadres, escultures, signatures i figures humanes! 
➔ Gràcies per seguir-nos enviant i penjant al Padlet tot allò que aneu fent.                                                                                                                    

Ens agrada molt tenir-vos presents en el nostre dia a dia!     
➔ Al finalitzar una proposta, els infants poden dur a terme una petita AUTOAVALUACIÓ                                                                                                                                                       
➔ Ens veiem a les videoconferències! Us deixem els grups i els horaris a continuació. 
➔ Ja sabeu que estem en contacte constant al correu: infantil3@escolabcn.cat. 

● MOSAIC DE PAPERS DE COLORS: Amb retalls de papers, de colors, de diari, pintats, etc. Farem el nostre collage.  
Miró també feia mosaics, en tenim un de seu molt famós a les Rambles de Barcelona: Pla de l’ós. 
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 FINS LA SETMANA QUE VE!

https://padlet.com/infantil32/15f271105788ukem
https://docs.google.com/document/d/1o15ZcGKUgaT4-Eg3S8pE7AmugiSFtaD99_u1QH5rwaY/edit?usp=sharing
mailto:infantil@escolabcn.cat
https://www.fmirobcn.org/media/upload/cache/fjm_mitotour_web3_1543402885_a525345.jpg


VIDEOCONFERÈNCIES TORTUGUES (P3A)

● ENLLAÇ app ZOOM GRUP 1 Dimarts, 11h.                                                                                                                                                                             

● ENLLAÇ app ZOOM GRUP 2 Dimarts, 11:45h.                                                                                                                       

● ENLLAÇ app ZOOM GRUP 3 Dimecres, 11h. 

SETMANA DE L’1 AL 7 DE JUNY

GRUP 
DIA-HORA

GRUP 1
2 de juny (11h)

GRUP 2
2 de maig (11:45h)

GRUP 3
 3 de juny (11h)

MEMBRES DE CADA GRUP

Luca Manuel Roc

Chiara Paula Ona

Adam Gerard Sienna

Héctor Joel Hugo

Carla Abril Martina

Ivet Chloe Xènia

Èlia Alba Vanshika

Elena Sofía Charlotte

Youness

https://us02web.zoom.us/j/83203068472?pwd=am9uWlRzVnpxM0c1VG1PZStWTFZPZz09
https://us02web.zoom.us/j/83519673984?pwd=SFAxUyt6bHcvQ2pZd05BV2pPWHl0dz09
https://us02web.zoom.us/j/81082565326?pwd=aDRFMWN6dkhzUmFnR3dMTklhU0F6QT09


VIDEOCONFERÈNCIES  POLLETS (P3B)

● ENLLAÇ app ZOOM GRUP 1 Dimarts, 12:30h.                                                                                                                                                                      

● ENLLAÇ app ZOOM GRUP 2 Dimecres, 12:30h.                                                                                              

● ENLLAÇ app ZOOM GRUP 3 Dijous, 12:30h. 

SETMANA DE L’1 AL 7 DE JUNY

GRUP 
DIA-HORA

GRUP 1
2 de juny  (12:30h)

GRUP 2
3 de juny  (12:30h)

GRUP 3
 4 de juny (12:30h)

MEMBRES DE CADA GRUP

ÀLEX LLUC MARC

BERNAT ALEIX ELIAS

JAN MAX BIEL

ANTHONY ERIC O. IZAN

ARAN MAIA EMILY

HENRIQUE CARLA LUNA

AINHOA BERTA JANA

LARA LAURA ÈLIA

GALA ÈRIC T. 

https://us02web.zoom.us/j/83476825909?pwd=Zis5ZHk0WEw5LzA2ZzB0VzdDU3FhZz09
https://us02web.zoom.us/j/83026687589?pwd=NGV1Uk12RnBaNjdwY1haalhkOTd2dz09
https://us02web.zoom.us/j/81122120316?pwd=cVRNbWYxczNlNzBKVjM3Z1k4cUpNQT09

