
  

HORT

En aquesta web us expliquen com cuidar de 
manera adequada les vostres plantes de casa.

https://www.joseeljardinero.com/consejos-cuidar-plantas-de-interior/


  

COSTURA

Mascaretes casolanes:
Què necessitem?
    Tres trossos de tela 100% cotó de 24×24 cm
    Cinta
    Agulles
    Fil de cosir

Procés de fabricació
- Posem els tres trossos de tela apilats.
- Els hi fem tres plecs que anem sostenint amb agulles. Així, les mascaretes han d’acabar 
medint uns 9 cm d’alt.
- Cosim les vores amb cinta. Hi ha dues opcions:
  1. Recobrir les 4 vores i deixar 30 cm de cinta sobrant a cada cantonada per lligar-se 
darrere el cap.
  2. Recobrir les 4 vores i cosir la cantonada de dalt amb la de baix de cada cantó de 
manera que la cinta quedi per darrere de les orelles.

Recordeu que cal tenir les mans ben netes en tot moment i que, després de fer ús de la 
mascareta, s’ha de rentar a més de 60ºC.



  

ESPAI MUSICAL

Diferents grups de música i cantants han fer cançons sobre el 
confinament o per entretindre'ns aquests dies. Nosaltres us en 
deixem una mostra, però us retem a buscar-ne i a compartir-les per 
les xarxes.

Jarabe de Palo

Rosalía

La Pegatina

Stay Homas

Jorge Drexler

Camela

https://www.youtube.com/watch?v=Xyz2wyBXi6o
https://www.youtube.com/watch?v=VuUa9ZQL28w
https://www.youtube.com/watch?v=MCwYOsOCUgg
https://www.youtube.com/channel/UC0PtwzSikWRnftscW9uI_Ug
https://www.youtube.com/watch?v=_fYKg-ssHt0
https://www.youtube.com/watch?v=3iGM3LcanHU


  

FUTBOL
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ens proposa aquestes sessions per totes les 
edats i formes físiques



  

CERÀMICA

Us proposem fer qualsevol manualitat utilitzant un rotlle de paper 
de vàter com a material principal, a veure com ens sorpreneu!



  

CUINA

Quants colors diferents ets capaç de posar en una amanida? Amb els 
ingredients que tinguis a casa, us proposem fer una amanida amb el 
repte de que sigui el més colorida possible. Fes-li una foto per ensenyar-
nos-la. 



  

CAVALLS

Per no oblidar el que hem estat treballant al Maset 
dels Cavalls, us deixem uns vídeos.

Com raspatllem el cavall
Com dutxem al cavall
La crin i la cua

https://www.youtube.com/watch?v=qdz-xq2JZbs
https://www.youtube.com/watch?v=pGvf_qsvCrs&list=PLm7uCbIgRGXNVkGzPSuqTgmTm1052X9hC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kprBZQi5fRM&list=PLm7uCbIgRGXNVkGzPSuqTgmTm1052X9hC&index=3


  

TEATRE

Avui us proposem una activitat d'expressió corporal. Us hem preparat 
algunes preguntes, però les vostres respostes hauran de ser utilitzant 
únicament la mímica. Us podeu gravar i quan tornem les veiem plegats!

1. Quina pel·lícula has vist avui?
2. Quin és el teu animal preferit?
3. Quin esport t'agrada practicar o veure?
4. En què t'agradaria treballar?
5. Quin instrument voldries aprendrea tocar?



  

GOSSOS

Voleu saber com és el procès d'entrenament i treball d'un 
gos pigall?

https://www.youtube.com/watch?v=w86oSASsd4M


  

EMOCIONS

Us proposem relaxar-nos una miqueta. Seguint 
les instruccions d'aquest vídeo  podrem practicar 
una de les tècniques de relaxació més usual i 
simple, la relaxació progressiva de Jacobson. 
Quan comprenguem el funcionament, la podrem 
aplicar al nostre dia a dia.

https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A


  

PÀDEL

En aquest artícle trobareu tota la informació sobre quins 
són els estiraments que ens ajuden a prevenir lesions 

quan practiquem pàdel 

https://padelstar.es/lesiones/tablas-de-estiramientos-para-padel/


  

FUTBOL

Avui us proposem un repte, graveu-vos fent tocs 
de pilota i a veure qui en fa més.



  

SORTIDA

Cirque Du Soleil ha penjat a youtube una mostra 
de tres dels seus espectacles, us animeu a veure-

la amb nosaltres?

https://www.youtube.com/watch?v=nQ5eUJNXrMw&feature=emb_logo
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