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EXPLICACIÓ DE 

L’ACTIVITAT 

QUE POTS 

PORTAR A 

TERME: 

 

Segurament amb el que us 

agraden els cavalls us 

animeu a fer el que us 

proposem! 

 

Voleu decorar l’habitació? 

Què millor que fer una 

manualitat d’un cavall per 

poder decorar-la i que 

quedi ambientada amb el 

que us apassiona. Així 

doncs us deixem amb 

aquest a pàgina que 

trobareu moltíssimes idees! 

 

https://www.pinterest.es/ca

nsamal1802/manualidades-

de-caballos/ 

 

 

Comença el bon temps, i els 

postres en temps de 

confinament ens venen molt 

de gust! 

 

Avui us deixem una recepta 

d’un: 

Pastís de formatge 

 

A continuació us deixem 

amb la pàgina on us 

explicaran com fer-lo de la 

millor manera! 

 

Esperem que us agradi molt 

i us quedin uns pastissos 

fantàstics! 

https://www.cuinateca.cat/co

m-fer-un-pastis-de-formatge/ 

 

Ja portem 7 setmanes 

tancats a casa i segur que 

heu tingut molt de temps 

per llegir i per remenar! 

 

Avui us proposem que 

penseu quin és 

o serà el llibre que quan 

puguem sortir de casa i les 

llibreries estiguin obertes 

no us ho pensareu ni dos 

dies en anar-lo a buscar! 

 

Ja l’heu escollit? 

Expliqueu-nos-ho! 

 

Avui toca fer una miqueta 

de teatre i passar una bona 

estona tu sol/a a casa teva 

creant i rient per tu! 

 

A continuació us passeu 

una pàgina en la que us 

proposem crear un 

personatge, en 

aquesta hi ha l’explicació 

de com fer-ho que us pot 

ajudar! 

Esperem que us ho passeu 

d’allò més bé! 

 

https://www.scribd.com/doc

/127927241/Proces-de-

creacio-d-un-personatge-

doc 

 

Joooves que ja podem 

sortir a caminar al carrer! 

Doncs bé, avui que és 

divendres i ja portem una 

setmana que podem sortir 

al carrer a caminar i 

fer esport, hem 

pensat que ens expliqueu 

quines són les rutes que 

més heu fet aquests dies i 

nosaltres us expliquem 

alguns llocs claus on 

podreu trobar vegetació:  

 

caminets de 

darrere el Molí 

d’en Rovira, 

caminar per Sant Pau, 

darrere les 

pistes... 
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