
 

LA SÍNIA A CASA 

 

CURS    P4 SETMANA: del 14 al 17 d’abril 

 

 

Aquesta setmana comencem amb energia renovada i noves dinàmiques.         

A partir de demà dimecres 15 tindrem l’oportunitat de veure’ns a través            

de 3 videotrucades  setmanals.  

 

Més avall, teniu les instruccions per apuntar-vos a les graelles i saber            

com ho organitzarem. Quina il·lusió poder-vos veure! 

 

En aquest full us fem arribar també el vídeo d’aquesta setmana, amb            

noves propostes. De les 3 activitats n’hi haurà una que serà per            

interaccionar amb els mestres i companys de classe. S’us demana que           

l’envieu al correu de la classe si decidiu participar en la proposta.Esperem            

que gaudiu fent-les.  

 

 

 

 

ENLLAÇ AL VÍDEO DE PROPOSTES DE LA SETMANA  

https://drive.google.com/open?id=1T11LMNtwzHvHnnQRphKHriZz5OweiaDd 

 

 

 
SUGGERIMENTS 

 

 
● MIREU EL BLOC DE L’ESCOLA QUE PENJAREM ELS VOSTRES DIBUIXOS 

I FOTOGRAFIES… SI ENCARA NO HO HAS ENVIAT TRANQUILS ENCARA 
HI SOU A TEMPS ES POT ANAR AMPLIANT! 

● RECORDATORI CORREUS: 
- liles.sinia@gmail.com 
- vermells.sinia@gmail.com 

  

https://drive.google.com/open?id=1T11LMNtwzHvHnnQRphKHriZz5OweiaDd
mailto:liles.sinia@gmail.com
mailto:vermells.sinia@gmail.com


 
 

 
 
 

VideoTrobades: 

 

A partir del dia 15 i mentre duri el confinament et proposem tenir trobades virtuals amb                
els teus mestres. Te’n proposarem fer 3 a la setmana i ens serviran per parlar i                
comentar com estem, fer propostes i revisar-ne d’altres. Sabem que potser no hi             
podràs assistir a totes (no passa res) però tu sabràs quan els pots trobar. 
 
 
Quan es fan? 
A continuació tens un enllaç a una graella. T’has d’apuntar una vegada a cada graella               
de la teva classe i pots escollir l’horari que et vagi millor de cadascuna (sempre que hi                 
hagi forats). El dia límit per inscriure’s és dijous 16.  
Com ho farem? 
Utilitzarem el Meet. El Meet és una aplicació del Google Chrome que permet fer              
videoconferències amb diferents persones a la vegada. Cal que prèviament, per gaudir            
d’una videoconferència òptima on ens poguem veure tots alhora a la pantalla, et             
descarreguis una extensió concreta clicant en aquest enllaç.  
 
Cada dia que et toqui VideoTrobada has d’obrir la graella i pitjar l’enllaç de la sessió                
on estàs inscrit a través d’un dispositiu amb càmera i micròfon (ordinador, mòbil,             
tauleta…). 
 
Passos a seguir: 

● Abans de començar la videoconferència busca un espai tranquil on tinguis bona            
connexió de WIFI. Per veure’ns bé necessitem que la càmera (del mòbil,            
tauleta, ordinador, …) estigui quieta durant tota l'estona. 

● Prepara uns auriculars, et serviran per gaudir millor del so de la trobada 

● És possible que necessitis un paper i un llapis per fer algun joc o resoldre algun                
repte, deixa'l preparat! 

● Has d’activar el micròfon i la càmera quan t’ho demani.  
 “Ctrl”+D connectes i desconnectes el micròfon,  “Ctrl”+E connectes i desconnectes la càmera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u-lDlmX1nJ5AIo1H9GGn6E6wEt4-HRGDOnhIpjS4kF0/edit?usp=sharing
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u-lDlmX1nJ5AIo1H9GGn6E6wEt4-HRGDOnhIpjS4kF0/edit?usp=sharing

