
  

        HORT
La primavera és època de canvi a l'hort.

Primer. Hem d'arrencar tot el que quedi de l'hivern

Segon. Hem de remoure molt bé la terra ja sigui amb un motocultor o 
amb les forques.

Tercer. Hem d'abonar perquè la terra torni a ser rica en nutrients per a 
les plantes noves.

Quart. Després d'haver deixat la terra reposar una setmana, podem 
plantar. I ara què es pot plantar?

Calendari de plantació

https://agrieco.org/calendari-plantacions


  

      COSTURA

Aquesta setmana és Sant Jordi, així que us proposem fer una rosa de 
tela. Ja veureu que al vídeo ens ensenyen com fer la flor d'una 

manera molt senzilla i amb qualsevol tela que tingueu.
Us animem a decorar la casa!

Roses de tela

https://www.youtube.com/watch?v=9S_v2iCIPzY


  

      ESPAI MUSICAL

Avui us proposem un recorregut per la història de la música i els 
diferents estils musicals. Us deixem un enllaç on ens expliquen 

l'origen i les característiques principals d'aquests i un exemple de 
cançó. 

Cronologia dels estils musicals

https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/els-estils-musicals


  

      FUTBOL

Aquesta setmana toca una miqueta de treball físic. Us deixem un 
parell de vídeos d'estiraments i d'escalfament pel futbol sala.

Estiraments

Escalfament

https://www.clgranada.com/wp-content/uploads/2014/10/Metodolog%C3%ADa-de-los-estiramientos-en-el-f%C3%BAtbol-sala-para-la-prevenci%C3%B3n-de-las-lesiones.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1aegChlj7y4


  

      CERÀMICA

La proposta de manualitat d'aquesta setmana és molt senzilla, però 
ens pot ser molt útil per aquests dies.

Guants d'un ús

https://www.youtube.com/watch?v=8OxgpYbjJlg


  

      CUINA

Us proposem diferents receptes relacionades amb Sant Jordi, n'hi ha 
algunes de més difícils (com el pastís que sembla un llibre) i n'hi ha de 

més fàcils (com el pastís amb maduixes). 
Us animem a provar-ne alguna!

Pa i pastís de Sant Jordi

Pastís amb maduixes

O sempre podeu inventar-vos una recepta nova!

https://genius.diba.cat/santjordi/receptes-de-sant-jordi
http://www.cucaluna.com/tarta-de-sant-jordi-para-hacer-en-casa/


  

      CAVALLS

Per seguir aprenent, us proposem llegir la entrada de la viquipèdia 
sobre els cavalls, que mireu les diferents races que existeixen i que 

penseu a quina raça o races pertanyen els cavalls amb els que 
treballem.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cavall


  

      TEATRE

L'exercici teatral d'aquesta setmana consisteix en que us inventeu la 
vostra llegenda de Sant Jordi i que li expliqueu a algú. Us deixem 

diferents exemples per inspirar-vos...
 

    Una princesa empoderada.
    Un drac vegetarià que practica la mediació.

    Un cavaller que deconstrueix la seva masculinitat.
    Una rosa com a senyal d’estima, més enllà del gènere i la persona.

    Un llibre per celebrar la literatura i la cultura.



  

      GOSSOS

Aquesta setmana aprendrem una miqueta sobre els gossos de rescat 
aquàtic.

Article 

Rescat a la piscina

Rescat al mar

https://www.expertoanimal.com/perros-de-rescate-acuatico-heroes-de-cuatro-patas-22530.html
https://www.youtube.com/watch?v=W1DcEIkaH14
https://www.youtube.com/watch?v=E-d-IZVAQVI


  

      EMOCIONS

La Diputació de Barcelona ens proposa una sèrie de vídeos per prendre 
consciència del cos i connectar amb les emocions.

1. Cuidem-nos a través del tacte
2. Relaxem la tensió excessiva de les cervicals

3. Seguim els tres moviments espontanis de la vida
4. Activem l'alegria

5. Respirem vida. Centrem-nos
6. No perdem el ritme
7. Belluguem la ment

https://www.youtube.com/watch?v=_lNJ9uPB-bU&list=PLktlOkMIU3E0_0GaGMrmwAQH4pJcD3bsV&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Wxw6aT7tfj4&list=PLktlOkMIU3E0_0GaGMrmwAQH4pJcD3bsV&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=PjEeX0azRlM&list=PLktlOkMIU3E0_0GaGMrmwAQH4pJcD3bsV&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=piC4FhXlFuo&list=PLktlOkMIU3E0_0GaGMrmwAQH4pJcD3bsV&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xM9OYzdKSBQ&list=PLktlOkMIU3E0_0GaGMrmwAQH4pJcD3bsV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=kifitb6cHg0&list=PLktlOkMIU3E0_0GaGMrmwAQH4pJcD3bsV&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=vKBCL-WSBAY&list=PLktlOkMIU3E0_0GaGMrmwAQH4pJcD3bsV&index=1


  

     PÀDEL

La Laura, professora de pàdel del Complex Aquàtic de Vilafranca ha 
preparat aquest vídeo amb els moviments dels cops i les posicions 

d'espera. Us el deixem perquè pugueu anar practicant, el més important 
és que us fixeu en la posició del cos (peus, braços...).

Tens mono de pàdel?

https://www.instagram.com/p/B-MQDRji5x_/


  

    FUTBOL

Avui toca repassar les regles del joc. Creieu que ja ho sabeu tot? Us 
deixem les regles de la Federació Catalana de Futbol Sala.

Reglament

http://usuaris.tinet.cat/vilaplan/normes/regles_fs.pdf


  

   SORTIDA

Us proposem una sortida molt vilafranquina, una tertúlia amb els caps de 
colla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls (Albert Martínez), Colla Joves 
Xiquets de Valls (Jaume Martí), Minyons de Terrassa (Nani Matas), Colla 

Jove Xiquets de Tarragona (Gorka Bertran) i Castellers de Vilafranca 
(Sisco Benet); i ja que estem, també deixem l'enllaç de l'últim Sant Fèlix.

Tertúlia

Sant Fèlix 2019

https://www.youtube.com/watch?v=3HLnIr-IC9g
https://www.youtube.com/watch?v=Pi0dNwsK7ag
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