
Recomanacions
Pasqua ESO

C C  I L L E S  C O L U M B R E T E S  B U R R I A N A



Benvolgudes famílies i alumnat
d’Educació Secundària del Col·legi
Illes Columbretes. Com tots i totes
sabeu, demà comença la Setmana
de Pasqua i aquest any la
celebrarem de manera diferent. 

Una forta abraçada que ja queda poquet per poder
contar-nos moooltes coses. Que passeu una feliç Pasqua.
 Un súper abraç xics i xiques!
 

Al llarg d’aquestes vacances de Setmana Santa, els vostres
mestres no vos manaran cada dia la graella de tasques a
fer, però no volem que estigueu avorrits i avorrides i volem
que continueu divertint-vos, jugant i aprenent, per això vos
passem unes recomanacions perquè pugueu fer quan més
vos abellisca. No és obligat fer-les totes, sols fareu aquelles
que més vos agraden o que preferiu. Simplement vos les
enviem per si vos poden ser útils.

Serà una experiència més per poder compartir i quan
ens tornem a reunir amb els nostres amics i amigues i
amb els nostres familiars, podrem contar tot allò que
hem viscut al llarg d’aquestos dies a casa, escoltar-nos i
aprendre els uns dels altres.



Llegir un llibre del plà lector.

E-books gratis

Pulsa els botons

Fer una mona de Pasqua o altres
receptes  tradicionals. Si vols pots
explicar-ho en un vídeo-recepta.

Pintar i decorar ous de Pasqua.

Teatre online

Lectures  online

https://www.amazon.es/b/ref=amb_link_161398347_4?ie=UTF8&node=1354901031&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=center-banner&pf_rd_r=0Z226JYA11DCHZB2TJPT&pf_rd_t=101&pf_rd_p=265785027&pf_rd_i=827231031
https://youtu.be/fxefHGYasZI
https://www.youtube.com/watch?v=ljayiz8wQDw
https://www.teatro-olympia.com/blog/10-obras-teatrales-para-ver-online
https://freeditorial.com/


 
 

Pulsa els botons

Màgia

Tria les teues cançons
preferides i apren anglés

Jocs de taula

Reptes de percussió corporal.
Pulsa en les figures

https://www.youtube.com/watch?v=oKcSVjbUyR8
https://es.lyricstraining.com/en/
https://oldteddys.com/con5-juego-de-mesa-haba/
https://www.youtube.com/watch?v=a_pl4ugrBC0
https://www.youtube.com/watch?v=JU2bL8o8Y2I
https://www.youtube.com/watch?v=7wqigEUKum4


100 jocs i activitats per a fer a casa

Pulsa els botons

Origami Pasqüero

Jocs Brain Gratis per Entrenar la Ment

Scape Room

https://www.areaciencias.com/Juegos-Brain-Training.htm
https://drive.google.com/open?id=1DcO3gQu0MPFDuPCUza4E2EJDD1BjrKEP
https://youtu.be/kSiz28VLzQw
https://view.genial.ly/5e7a27948e8a9a0e033a8019


Sworkit

Aprenem a meditar

Reptes en família.
Pulsa sobre els nombres.

Jocs de lògica amb emojis

Pulsa els botons

https://www.youtube.com/watch?v=KbNp9jj1wyM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=DekfS5KHsvc&feature=emb_logo
https://www.solvemoji.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PFL5yqoNuBA
https://www.youtube.com/watch?v=vphldeAzxf8
https://www.youtube.com/watch?v=k9UGQhz3vPg
https://www.youtube.com/watch?v=NxP2Ely7S68

