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#EL CLUB A CASA 5                                           
Propostes del Club Social per fer a casa 



 

 

INTRODUCCIÓ 

 

 

 

Hola a tots i totes, 

Esperem que hagueu gaudit aquestes últimes setmanes d’algunes de 

les activitats del Club a Casa anteriors, i que us estigueu mantenint 

animades! 

Una vegada més, us portem a casa una finestra al món exterior, a 

través de jocs, propostes culturals, musicals, teatrals i de 

moviment... per a que tingueu un pont ben entretingut. 

Tenim moltissimes ganes de poder tornar al Club, veure’ns i explicar-

nos com ens ha anat aquest temps de confinament. Molts ànims a 

tothom que cada cop queda menys. 

 

 

 

 

 

 

 



JOCS DE TAULA 

Aquests dies de tancament ens pot venir molt de gust rememorar els 

clàssics jocs de taula de tota la vida, però no tots tenim els taulells a 

casa o amb qui jugar. A continuació et recomanem una serie de webs 

on hi podràs jugar de manera online i gratuïta. 

Els jocs de tota la vida 

Si vols jugar a jocs com el parxís, el dominó o la oca, al següent 

enllaç els trobaràs tots en format online: 

https://www.playspace.com/es-es/ 

Escacs 

Pels aficionats als escacs també hi ha una web que et permet posar-

ho en pràctica. Permet fer partides contra un ordinador o fins i tot 

jugar en viu amb altres jugadors de tot el món. 

https://www.chess.com/es/play/computer 

Go  

Si ets més del clàssic joc de Go, aquest també es pot jugar en format 

en línia al següent enllaç: https://online-go.com/ 

 

TRIA LLIBRE PER SANT JORDI 

L’editorial Grup Enciclopèdia ens vol convidar a fer un tastet de les 

novetats en literatura, per escollir millor quin llibre (ens) volem 

regalar!! 

Si feu click en aquest enllaç, us podreu llegir un fragment de diversos 

llibres i escollir si us en voleu comprar algun a través de les llibreries 

online:  

https://www.playspace.com/es-es/
https://www.chess.com/es/play/computer
https://online-go.com/


https://is-hosted-email-api-

prod.appspot.com/api/v2/public/email/6323659542626304/6628064024854

528 

 

L’APROPA RECOMANA 

Els músics del Liceu amb tú 

Volem compartir amb vosaltres aquestes interpretacions 

musicals de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu.  

 

Els músics han engegat la campanya Els músics del Liceu amb 

tu. Des de casa s'han gravat tocant els seus instruments i enviant 

missatges de coratge i esperança. 

 

Per poder accedir a la proposta feu click al següent enllaç 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlvlvVyf7z1-3N4-

i50WJdxEjg_9VFvOX&feature=share  

 

El show continua 

 

El canal de youtube “The Shows Must Go On” ofereix per un temps 

limitat, gran títols de la òpera mundial, com Jesucristo Superstar, El 

Fantasma de la Òpera, entre d’altres. 

 

El link al canal de youtube es: 

https://www.youtube.com/channel/UCdmPjhKMaXNNeCr1FjuMvag  
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https://www.youtube.com/channel/UCdmPjhKMaXNNeCr1FjuMvag


FOTOGRAFIA 

El món animal en temps de confinament 

El confinament, per als humans, está essent una sidtuació dificil per 

tots i totes. Per d’altres éssers que conviuen amb nosaltres que han 

pogut campar per les nostres ciutats i pobles novament, son els 

animals! A continuació et deixem al link amb les millors fofotgrafies 

del món animal en dies de confianment. 

https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/las-mejores-imagenes-de-

animales-tomando-las-calles-de-ciudades-del-mundo-042120  

 

JUGAR A CASA 

Scape Room online 

Seràs capaç d’escapar? Et proposem 4 reptes per la teva ment i el 

teu enginy. El joc consiteix en un enigma que si el resolem ens 

ajudarà a poder escapar d’on estem atrapats. 

El link que us proporcionem hi trobareu els resums del joc i l’enllaç 

d’accés: https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/4-escape-rooms-

virtuales-para-jugar-en-casa-033120  

 

TELEVISIÓ 

Recordes la programació televisiva dels anys 80 i t’entra nostalgia? 

Doncs et portem una portal web on hi trobaràs l’accés per veure 

mítics programes de televisió com “La Bola de Cristal”, “Oh, 

Bongònia” o el programa musical “Arsenal”, entre molts altres. 

Accedeix des d’aquest link: https://www.timeout.es/barcelona/es/cine/9-

programas-de-tv-miticos-para-ver-gratis-en-casa 

https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/las-mejores-imagenes-de-animales-tomando-las-calles-de-ciudades-del-mundo-042120
https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/las-mejores-imagenes-de-animales-tomando-las-calles-de-ciudades-del-mundo-042120
https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/4-escape-rooms-virtuales-para-jugar-en-casa-033120
https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/4-escape-rooms-virtuales-para-jugar-en-casa-033120
https://www.timeout.es/barcelona/es/cine/9-programas-de-tv-miticos-para-ver-gratis-en-casa
https://www.timeout.es/barcelona/es/cine/9-programas-de-tv-miticos-para-ver-gratis-en-casa


 

VISITA AL PALAU DE LA GENERALITAT 

Cada any, per Sant Jordi, s’ofereix a la ciutadania poder visitar el 

Palau de la Generalitat de Catalunya. Aquest any, però, s’ha ofert de 

forma virtual. Aquesta visita guiada s’ha efectuat durant el matí de la 

Diada, però s’ha gravat per a que tota la ciutadania hi tingui accés. 

Aquí us deixem el link del Youtube per poder visitar el Palau: 

https://www.youtube.com/watch?v=9iT9lsH4DHA 

 

VISITA VIRTUAL A ALGUNS MUSEUS 

A continuació, trobareu uns enllaços que us portaràn a visitar, a 

través de les pantalles, alguns museus del món! 

Teatre-Museu Dalí de Figueres 

https://www.salvador-dali.org/ca/museus/teatre-museu-dali-de-

figueres/visita-virtual/ 

National Gallery de Londres 

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours 

Museus Vaticans  

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/tou

r-virtuali-elenco.html 

Galeria Uffizi de Florència 

https://www.virtualuffizi.com/es/visita-virtual.html 

 

DONES QUE DIBUIXEN 

Es una exposició virtual per el món de dones  il.lustradores dels 5 

continents . Aquesta base dades, la més complerta que existeix, ha 

estat creada per dues artistes per donar a visibilitat a la feina creativa 

https://www.youtube.com/watch?v=9iT9lsH4DHA
https://www.salvador-dali.org/ca/museus/teatre-museu-dali-de-figueres/visita-virtual/
https://www.salvador-dali.org/ca/museus/teatre-museu-dali-de-figueres/visita-virtual/
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
https://www.virtualuffizi.com/es/visita-virtual.html


de les dones que s’hi dediquen arreu del món.  I sí a més hi  sumem 

que el blog es molt atractiu, tant per la seva cuidada elaboració con 

per la facilitat d’accedir facilment a l’obra de cada il.lustradora, es 

una decicia que no us podeu perdre. 

https://www.womenwhodraw.com/ 

 

Recordeu que tornarem a celebrar Sant Jordi el  23 de juliol !!! 

I això vol dir que podeu anirmar-vos a enviar el vostre punt de llibre,  

el  penjarem en el Blog del Club, i també us convidem a visitar els 

que han realitzat companyes i companyes del club clicant sobre 

l’enllaç 

http://www.chmcorts.net/clubsocial/lescorts/?page_id=5754 
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