
 

PROPOSTA D’ACTIVITATS SOI GINAC TOT ANIRÀ BÉ!!!   Del 11 al 17 de maig de 2020                                                                                            

DILLUNS DIMARTS DIMECRES                         DIJOUS DIVENDRES 

ENS MOVEM! 

 
En línia a 10h 
https://us04we
b.zoom.us/j/73
836890191 
 
ID de reunió: 
738 3689 0191 

Coreografia 

Quedate en casa  

(versió 2) 

 

https://www.youtube.com
/watch?v=h1zEhfV8hEU 
 

 

Coreografia Resistiré 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLV4

2t0Wsgk 

 

Jocs de precisió, habilitat i MOLTA 

paciència amb gots de plàstic 

 

Material: Gots de plàstic. 

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

U 

Jocs de tota la vida: Les anelles 

 

Si tens alguna versió per casa genial, sinó, meravellós,  

les podràs crear i ho passaràs molt bé!!!(es poden fer 

casolanes amb cartolina i dibuixar-hi sobre  5-6 

rodones, retallar-les i pintar-les, i de base una ampolla 

de plàstic plena d'aigua o sorra). Dimecres a la tarda a 

Crea en farem!! 

Zumba 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=JMfWq_KotzE 
 

CUINA 

 

Guacamole de 

cigrons 

 

Ingredients 

[1/2 ceba, 2 alvocats, '1/4 
de tassa de suc de llimona, 
1 tassa de cigrons cuits,1/2 
de tassa de coriandre,  1 
cullerada d'oli d'oliva, 1 
xile verd, pa àrab torrat o 
dauets de pa, cigrons per 
decorar] 

Elaboració 

1. Tritura tots els 
ingredients en un 
processador. Posa-hi sal i 
pebre. 

2. Decora amb cigrons. 
Acompanya amb pa àrab o 
crostons/dauets de pa o 
similar quan ho serveixis. 

 

Gelat de maduixa 

 

Ingredients 

700 grams de maduixes o maduixots 

100 grams de sucre 

250 grams de iogurt grec 

260 grams de nata muntada 

Sucre invertit (el tirem a ull en la nata, 

endolceix al teu gust) 

Elaboració 

Renta les maduixes, retira el peduncle i 

talla-les a dauets. Posa en un bol ampli i 

afegeix els iogurts i el sucre, barreja bé i 

deixa reposar unes dues hores. Durant 

aquest temps, trenca les maduixes 

passant el tritura patates manual o un 

estri similar. 

Afegeix la nata muntada i endolcida amb 

Amanida verda amb vinagreta 

d'alvocat 

 

Ingredients amanida 

 1 manat d'enciam 

 1 unitat de cogombre 

 80 grams de ceba blanca 

 10 unitats d'Olives verdes 

Ingredients vinagreta alvocat 

 2 unitats d'alvocat  

 1 raig de Vinagre blanc 

 2 unitats de Llimona 

 1 raig d'oli d'oliva 

 1 mica de Sal, 1 mica de pebre 

Maionesa casera 

 

Ingredients 

- 1 ou 

- 200 ml d'oli suau 

- unes gotes de suc de llimona  

- sal 

Elaboració 

https://www.youtube.com/watch?v=C6bI03vsTPo 

 

Pastís de milfulles 

amb crema i fruites 

 

Ingredients 

- Massa base  

- Crema Pastissera 

- Les fruites que més ens 

agradin o de temporada 

(maduixes, taronja, poma, 

pera...). Les que més 

t'agradin!!! 

Elaboració 

https://www.youtube.com/w

atch?v=L6uXL3g7MPc 
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el sucre invertit, barreja bé sense que la 

nata es baixi molt i passa el preparat per a 

gelat de maduixa a un recipient amb tapa 

hermètica per dur-lo a al congelador. 

Una vegada que introdueixis el gelat al 

congelador, recorda cada mitja hora 

(durant 2 hores) moure amb una espàtula 

per evitar que es facin vidres. 

Bon profit!!!!! I recorda enviar la 

fotografia a la patri!! 

Elaboració 

1. Per realitzar la vinagreta d'aquesta amanida 

verda, en un processador afegir l'alvocat pelat i 

tallat a trossos, afegir el suc de llimona i el vinagre. 

Processar tot molt bé fins a obtenir una pasta. 

2. És moment d'afegir un gran raig d'oli d'oliva i 

una mica d'aigua. Tornar a processar fins a obtenir 

una consistència homogènia i suau, salpebrar. 

3.A part, barrejar l'enciam i la ceba, tots dos tallats 

en tires juntament amb el cogombre, sense pell ni 

llavors i tallat en mitja llunes. Salpebrar. 

4. Finalment servir l'amanida verda, afegir les 

olives tallades per la meitat i la vinagreta d'alvoca 

MINDFULNESS

 

https://plenainclusionmad
rid.org/recursos/mindfuln
ess-comprensible/ 
Aquesta setmana 
treballem amb les 
Mindfulness- Caminar, 
podeu continuar fent els 
exercicis anteriors 

 

https://plenainclusionmadrid.org/rec
ursos/mindfulness-comprensible/ 
Mindfulness- Caminar. 
En aquest exercici caminarem a poc a poc, 
posant atenció plena a cada passa que 
fem i a la nostra respiració.  

 

https://plenainclusionmadrid.org/recursos/
mindfulness-comprensible/ 
Mindfulness- Caminar 
En aquest exercici caminarem a poc a poc, posant 
atenció plena a cada passa que fem i a la nostra 
respiració. 

 

https://plenainclusionmadrid.org/recursos/mind
fulness-comprensible/ 
Mindfulness- Caminar 
En aquest exercici caminarem a poc a poc, posant 
atenció plena a cada passa que fem i a la nostra 
respiració. 

 

https://plenainclusionmadri
d.org/recursos/mindfulness
-comprensible/ 
Mindfulness- Caminar 
En aquest exercici caminarem a 
poc a poc, posant atenció 
plena a cada passa que fem i a 
la nostra respiració. 

 

CREA! 

 

 
En línia a 17h 
https://us04we
b.zoom.us/j/76
045313986 
ID de reunió: 
760 4531 3986 

Pasta de sal

 

Materials: 

1 tassa de sal fina , 1 tassa 

d'aigua i 2 tasses de farina 

i un bol. Si voleu també 

podem fer servir colorant 

alimentari o pintures. 

 

Juguem al Pictionary 

 

Materials: 

Paper i bolígraf 

 

 

 

Crea el teu joc d'anelles

 

Materials: 

Una ampolla de plàstic gran. Cartolines o plats de 

plàstic, tisores, pegament, material per decorar 

(Pintura, gomets, colors...) 

 

Poesia dibuixada 

 

Escolteu aquesta poesia. Farem un dibuix o pintura 

abstracta amb pintura casolana. 

https://www.youtube.com/watch?v=dvEDdx030ww 

Materials: 

Aigua, farina, espècies (pebre vermell...), colorant 

alimentari, cafè... Paper o cartolina, pinzell o esponja. 

També ho podem fer amb els dits. 

Cuinem creps

 

Materials: 

1 tassa de llet, 2 ous, 1/2 

culleradeta de sal, 1 tassa de 

farina, una mica de mantega i 

una crepera o paella. Farcirem 

al gust, per exemple (Pernil 

dolç i formatge) 
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