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VIATGES
● On volem viatjar? Us proposem visualitzar el conte de les 3 bessones i la volta al món en 80 dies. D’aquesta manera 

podeu parlar entre vosaltres a on us agradaria anar de viatge.
● Dibuix del lloc on volem viatjar: A la platja? A la muntanya? A la lluna?                                                                                                                                       

Per decorar el dibuix podem utilitzar: fulles, sorra, petxines, etc. 
● Què hem de portar per anar de viatge? UNA MALETA! Penso que haig de posar a la maleta segons el lloc on vagi 

(botes de muntanya o tovallola de platja,...). Ara que estem a casa ens podem imaginar el nostre viatge i el podem 
crear a casa: utilitzant materials de casa: coixins, cadires, teles… També, podem fer una recepta del menjar típic del 
lloc on hem viatjat, pot ser inventat.

● Què necessito a la meva maleta? Us proposem manualitats d’objectes que potser necessiteu a les vostres maletes.

● Cal una etiqueta a la maleta:                         Crear un cartell amb el nom i penjar-lo a la maleta que esteu fent per 
anar de viatge al destí desitjat. D’aquesta manera no perdrem la maleta a l’avió, vaixell o coet. 

● Fem sèries amb la roba: Podem seleccionar diversos objectes que tinguem repetits i crear una sèrie (mitjó, 
samarreta, mitjó, samarreta, etc.) També, us deixem dibuixos de peces de roba per pintar i crear sèries.  

● Com podem viatjar? Parleu sobre els mitjans de transport. Quins van per aigua, cel, terra o necessiten vies,...?                      
Podeu fer dibuixos dels mitjans de transport o construir vosaltres un mitjà de transport amb material reciclat. 

https://youtu.be/itwna1S0_cE
https://docs.google.com/document/d/1VGsnrEgWsoP5ukWz9cO8Z3Oeau55zpfOxtoNoQ9yG9I/edit?usp=sharing


● Viatgem per Barcelona: Us proposem 2  contes de les Tres Bessones: els fantasmes de la Pedrera i el Taller de Gaudí. 
Parleu sobre els monuments de Barcelona, podeu fer-ne dibuixos, trencaclosques i fins i tot manualitats. 

● Records dels viatges: Quan tornem d’un viatge sempre portem algun record a la maleta. En alguna d’aquestes 
passejades o sortides al parc agafeu una pedra i/o una fulla i la decoreu. També ho podeu fer amb taps d’ampolla.

 

● Minimons: La idea és que amb joguines que tingueu a casa els infants inventin el seu petit món.                                                      
Com els agradaria que fos? Viuen en cabanes? A la lluna? O als núvols? Deixeu anar la imaginació!                                                                               
Cal que delimiteu l’espai del minimon amb una safata, un tros de tela i/o una tanca de peces lego per exemple.                               
A la base del minimon hi podeu posar sorra, cotó, farina, sal, etc. Els vostres fills i filles ho decidiran. 

○

https://youtu.be/9ndPt16KUkA
https://www.ccma.cat/tv3/super3/les-tres-bessones/les-tres-bessones-i-el-taller-gaudi/video/5443031/
https://docs.google.com/document/d/1I0ranq3VouE13sSHcI_BpMXd4wR22mV_Qx8DGad5O4Q/edit?usp=sharing


➔ Aquesta setmana omplim el PADLET  de llocs màgics on viatjar i maletes plenes de desitjos!   
➔ Al finalitzar una proposta, els infants poden dur a terme una petita AUTOAVALUACIÓ    
➔ Recordeu que durant aquesta setmana i la que ve podeu sol·licitar cita amb nosaltres!                   

Cal que ens envieu un mail al correu de P3 demanant dia i hora.                                                                                                                                             
➔ Aquesta setmana no hi haurà videoconferències, seguim en contacte constant al correu: 

infantil3@escolabcn.cat. 

Recull de cançons per poder seguir viatjant una 
estona més amb la música.

● M’encanta viatjar
● Viatjar per tot el món
● Viatgem per les galàxies
● Viatjo en el coet del Mic
● Puja al meu coet. 

FINS LA SETMANA QUE VE!

● Utilitzar retallables per parlar sobre com ens 
vestim? Què cal posar-se en cada moment? Podem 
portar sempre sandàlies? etc. 

● Link interactiu a JClic: El món et parla. 

https://padlet.com/infantil32/15f271105788ukem
https://docs.google.com/document/d/1o15ZcGKUgaT4-Eg3S8pE7AmugiSFtaD99_u1QH5rwaY/edit?usp=sharing
mailto:infantil@escolabcn.cat
https://youtu.be/FWY5Qj5AO7I
https://youtu.be/cFwx2gUCmVQ
https://youtu.be/jcuNhEAAz4w
https://www.ccma.cat/tv3/super3/mic/13k030h-viatge-en-coet/video/5822888/
https://youtu.be/r4wbs-jaA9I
https://docs.google.com/document/d/1S0r_wYet4U_sezFINzz_2aD7VLL_CY1YLdQecxGMTFU/edit?usp=sharing
https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=ca&prj=mon/monp5pal

