cicle superior 5è-6è
ACTIVITATS SETMANES DEL 1 AL 13 D’ABRIL
US RECORDEM QUE LES ADRECES ELECTRÒNIQUES PER POSAR-VOS
EN CONTACTE AMB LES MESTRES DEL VOSTRE GRUP CLASSE SÓN:
5a@somantonibotey.cat
5b@somantonibotey.cat
6a@somantonibotey.cat
6b@somantonibotey.cat
6c@somantonibotey.cat
ACTIVITAT CREATIVA
★ Elaborar jocs de taula per jugar amb la família (memory, puzzles, jocs

de cartes..)
★ Fer fotos sobre objectes opacs, translúcids o transparents de casa i
fer creacions amb imatges reflexades, situacions de refracció o d’altre
moments interessants on interactua la llum.

ACTIVITAT MUSICAL
★ Continuar fent les escales amb l’ukelele. Per tal de fer-ho una de les
apps següents, recomano “the ukelele app” però si algú te dificultats
per baixar-la pot fer servir les següents:
http://ukelelegirl.es/las-5-mejores-apps-para-aprender-ukelele
★ Continuar treballant l’escala de Do
http://labrujulamusical.blogspot.com/2015/08/5-escalas-fundamentale
s-para-aprender.html
i les restants per 5è, i “l’himne de l’alegria” pels
alumnes de 6è seguint la web,
http://labrujulamusical.blogspot.com/2014/08/himno-de-la-alegria-par
a-ukelele-nivel.html
,
aprofundir en la mateixa web.

★ Entrar a la web 
www.incredibox.com(versió per ordinador), seleccionar
la interface “the love” o qualsevol altra i composar ritmes amb el
programa. Els podeu gravar amb la veu i enviar-ho per mail.

ACTIVITAT PLÀSTICA
★ Activitats d’origami
https://www.youtube.com/watch?v=AFXt8GbHy3k
https://www.youtube.com/watch?v=xlHokrVFMAY
https://www.youtube.com/watch?v=LLbWxDWqtQg
★ Què veus des de la finestra i /o terrassa? Dibuixa-ho.
★ Pintar mandales o inventar-les.
Apren a dibuixar diferents caricatures
https://www.youtube.com/watch?v=WC1DTyh0ZHs
https://www.youtube.com/watch?v=3iXJ6I0SGGc

LECTURA I ESCRIPTURA
★ Llegir en veu alta davant d’algú durant 5 minuts.
★ Escriure una petita obra de teatre. Disfressar-se i enregistrar el
★

★
★
★
★

resultat en un video.
Escriure un llistat de professions/oficis que , malgrat el confinament,
han de treballar per prestar un servei als altres.
Escriure i amagar tots els dies un missatge bonic per a un membre de
la familia.
Llegir cada dia un poema en veu alta i recitar-lo de memòria.
Castellano: inventar un eslogan nuevo de un producto conocido.
Dibujar el logo.
Apren acudits i explica'ls a la familia!

REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS
★ 
Al blog del senyor enigma (
http://senyorenigma.blogspot.com/
) hi ha

un

munt

d’enigmes

de

lògica,

experiments,

de

matemàtiques,

jeroglífics...força divertits.
★ Activitats diverses: 
http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/
★ Jocs matemàtics

https://www.mathplayground.com/grade_6_games.html
https://deduce.es/enigmas

ACTIVITATS EN FAMÍLIA
★ Veure una pel·lícula amb tota la família (packmagic youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=aWZFmeEM-6Q
.
★ Visitar aquesta pàgina de recursos
https://maresipares.cat/?utm_campaign=blog-maresipares&utm_medi
um=email&utm_source=acumbamail
★ A ballar! Mou el cos amb companyia.
https://www.youtube.com/watch?v=0WwrcEm9TAI
https://www.youtube.com/watch?v=zBzdeWM3VvE
https://www.youtube.com/watch?v=htc8vOaE4r4
https://www.youtube.com/watch?v=QCKKGMfFa9c
https://www.youtube.com/watch?v=dpY4ZTV7Fm0
https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk
https://www.youtube.com/watch?v=RzvXipjAcmI
https://www.youtube.com/watch?v=2pgR87RVD14

★ Jugar al Kahoot en família. (només es necessita mòbil i/o tablets)
Poden crear-se un compte i crear els seus propis qüestionaris.
www.kahoot.com

Equip de mestres

