
  

HORT

Els carbassons ja comencen a estar a 
punt, per això aquesta setmana ens 
centrarem en la cura de la planta.

Aquest vídeo ens explica com podar i 
tutoritzar les carbasseres.

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=dsWJcpjR2K4


  

MACRAMÉ

A les 11:00 us esperem al canal de 
youtube del club amb una nova 

explicació.

Estarem connectades durant una 
hora per poder respondre els vostres 

dubtes.

VÍDEO 1

VÍDEO 2

https://youtu.be/7YdVDgiDtho
https://youtu.be/ruiFCxPqNpI


  

ESPAI MUSICAL

La proposta del Dani és Ábrete 
corazón de Alonso del Río.

A les 16:00 podrem compartir una 
estona de música al nostre canal de 

youtube.

Als següents enllaços trobareu tot el 
que necessiteu per practicar i seguir 

el taller.

LLETRA CANÇÓ 

https://genius.com/Alonso-del-rio-abrete-corazon-lyrics
https://youtu.be/QPRW70QG5Qc


  

FUTBOL SALA

Pel grup de whatsapp farem una 
proposta per treballar durant la 

setmana.

Si esteu interessades a participar 
poseu-vos en contacte amb nosaltres.  



  

MANUALITATS

Arriba l’estiu i ve més de gust estar a 
les terrasses i balcons. Us portem una 

manualitat molt senzilla per donar 
llum als capvespres.

COM FER UNA ESPELMA 

https://www.youtube.com/watch?v=4EDACFL6XBI


  

CUINA

Com que ja ha arribat el bon temps, 
us proposem unes receptes saludables 

de gelats, per refrescar-nos els dies 
calorosos.

GELATS DE FRUITES 

https://www.rac1.cat/gastronomia/20190729/463765456374/receptes-gelats-facils-refrescants-casa-fruita-suc.html


  

JOCS

Com que sabem que us agraden els 
jocs de taula els hi dedicarem temps 

els matins dels dimecres, dijous i 
divendres a les 10:30. 

L'aplicació que més està triomfant 
aquest dies és houseparty, però també 

podem jugar a escacs pel chess o a 
altres jocs.



  

CAVALLS

A les 17:00 ens trobem a la classe 
virtual a través del Jitsi amb el Joan 

del maset dels cavalls.

Totes les interessades s'han de posar 
en contacte amb nosaltres per rebre 

les instruccions.



  

TEATRE

L’exercici teatral que ens proposa el 
Jaume aquesta setmana és el següent:

VÍDEO JAUME

També ens ha deixat un enllaç perquè 
aprenguem més coses sobre aquesta 

disciplina:

TEATRE

https://youtu.be/cXnxcoRV3Q0
https://www.youtube.com/watch?v=wZwqSU2Kd60


  

GOSSOS

Sabeu quines són les races de gos de 
mida més petita?

GOSSOS PETITS

 

https://www.prozovalls.es/gossos-raca-petita/


  

EMOCIONS

Ens veiem els dijous a les 16:00 a 
través del Jitsi o del zoom per 

realitzar el taller online.

Si voleu participar us heu de posar en 
contacte amb nosaltres per poder 

donar-vos la informació.

Us animem a participar!



  

PÀDEL

Pel grup de whatsapp farem una 
proposta per treballar durant la 

setmana.

Si esteu interessades poseu-vos en 
contacte amb nosaltres!



  

INICIACIÓ AL YOGA

Un dia més us proposem una classe 
senzilla de yoga per fer una mica 

d’exercici i prendre consciència del 
nostre cos.

YOGA

https://www.youtube.com/watch?v=m6YEtI0hmIM&list=PL8n45gbMMrgW-FL_lnVk4iYjU99mxC0b3&index=9


  

SORTIDES

Ja podem sortir de casa amb les 
mesures de seguretat corresponents, 

és per això que us proposem:

Sortiu a passejar amb la càmera o el 
mòbil i, mentre aneu pels carrers de 
la ciutat o poble, observeu com ha 

crescut la naturalesa. Ens agradaria 
que fotografieu llocs curiosos on han 

crescut plantes.
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