Cicle SUPERIOR 6È
ACTIVITATS SETMANA DEL 08 AL 14 DE JUNY

El cinema


Activitat creativa
Saps què és un storyboard?
Clica sobre del document i envia els teus resultats al correu de la teva
classe i en el camp assumpte escriu el nom de la teva tutora.
STORYBOARD
Activitat musical
MÚSICA I CINEMA

Desde la seva invenció a finals del segle XIX, el cinema ha utilitzat la
música com a element indispensable. Ara, no s’entendria una pel·lícula
sense música i sobretot, darrera d’una gran pel·lícula sempre hi ha una

gran música.
Us proposo que:
1. Veieu aquest vídeo, LA MÚSICA I EL CINEMA AL LLARG DE LA
HISTÒRIA .
2. Descarregueu-vos aquesta fitxa
3. Ompliu les respostes i envieu-la al correu de la classe.
Ànims!
Àmbit lingüístic:
Petit treball d’investigació
Després de comprar l’entrada,localitzar el teu seient, veure la pel·lícula, al final surt
una llarga llista de noms. Et proposem que, si vols en col·laboració amb la teva
família, investiguis “quin paper” han tingut totes les persones que hi apareixen en
aquesta 
llista de crèdits.
CRÈDITS DE PEL·LÍCULA
Quan tinguis clares les respostes, envia el document posant a l’assumpte “crèdits
de pel·lícula” 
i el nom de la teva tutora.
També podràs comprobar la solució el dilluns de la propera setmana.

Àmbit lingüístic:
Gust per la lectura i l’escriptura
Mira aquest cartell!!
Saps que un cartell de cine es pot donar molt informació sobre la
pel·lícula?
Vols comprovar-ho?
Clica sobre del document i envia els teus resultats al correu de la teva
classe i en el camp assumpte escriu el nom de la teva tutora.
Azur i Asmar

LES MATEMÀTIQUES I EL CINEMA

Aquesta és la caràtul.la de la pel.lícula
“ÁGORA”.Tracta sobre la vida d’Hipatia d’Alexandria, la primera dona en la història
estudiosa de les Matemàtiques i l’ Astronomia.
Moltes altres pel.lícules famoses tracten sobre les matemàtiques: “El código Da
Vinci”, “
Los crímenes deOxford”, “Una mente maravillosa”,…….
I és que l’estudi de les matemàtiques ens ajuda a entendre i transformar la
realitat. Exemples de la seva utilitat poden ser: el disseny d’una capseta de
crispetes, l’aforament d’una sala, el diàmetre del forat en el seient per col.locar el got
de refresc, el pendent necessari en cada cinema , ....
Un exemple ben clar. Mira aquesta il.lustració:

Per dissenyar la sala s’ha de calcular el pendent per facilitar la visió de tots els
espectadors, és a dir, l’angle respecte al terra.
Imagina que ets l’espectador del requadre (fila 4) i el teu amic està a la fila 10.
Qui dels dos té millor visió de la pantalla?......... Per què?............
La persona de la fila 1, serà la que millor veurà la pel.lícula?....... Per què?........
Aquestes respostes les pots enviar al correu de la teva classe i posant a
ASSUMPTE: CINEMA PER A JESÚS.
Afegeix també les respostes de l’activitat següent. Espero que t’ho passis molt

bé en el cinema!!!
SALA CINEMA

Activitats amb la família

CINEMA i VALORS
Com sabeu, el cinema és un magnífic recurs per transmetre valors i generar
sentiments i emocions. I com no, què millor que poder treballar algun d’aquests
valors en família. Aprofitant que el tema de la setmana és el cinema, en el document
que s’adjunta teniu proposats quatre curtmetratges que podeu visionar. CURTS
EN FAMILIA
I com els podem treballar? A continuació us proposem una manera de fer-ho:
1. Visualitzem tots/tes junts/tes el curt.
2. Fem una mica de tertúlia sobre allò que hem vist i intercanviem opinions.
3. Tornem a visualitzar el curt per observar aquells detalls que se’ns havien
passat.
4. Reflexionem en familia sobre els valors, les emocions i sentiments que
s’entreveuen.

DESITGEM QUE GAUDIU DE L’EXPERIÈNCIA !!

English Challenge!
Digital and English challenge:At the cinema
https://sites.google.com/somantonibotey.cat/cinema/home

Una setmana més hauràs de
practicar la teva competència
digital a través de l’espai web
creat. Aquí trobaràs molts
recursos per practicar l’anglès
i aprendre de manera global
sobre el cinema, les pel.lícules i
els efectes especials.
És molt important que siguis
conscient del teu nivell i de les
teves dificultats. Tothom pot
fer les activitats proposades o
com a mínim intentar-ho. Hi ha
diferents tipus d’activitats per
aprendre vocabulari, comprensió escrita, o simplement per passar-ho bé!
El repte està en gaudir de la navegació per l’espai web de manera autònoma i
practicar l’anglès. Posa’t a prova!
Em pots enviar un correu electrònic per explicar-me la teva experiència pel “6th
class site”, donar-me la teva opinió sobre les activitats proposades o el teu propi
vídeo amb efectes especials, tal i com t’ensenya el tutorial “DIY special effects”.
YOU CAN DO IT!!

KEEP UP!!
Educació Física
Pi i els seus reptes
Vols conèixer tots els reptes que va superar Pi per poder arribar al seu
destí?
A continuació us deixo un petit vídeo per conèixer una mica la seva
història.
https://www.youtube.com/watch?v=HKuWAXffnk4
Pi va superar molts reptes, ara et toca a tu.Creus que podries superar
els següents reptes?
Repte 1:
https://www.youtube.com/watch?v=0wO4WG3wcHQ
Repte 2:
https://www.youtube.com/watch?v=sW0HWQBCdp8
Fes un vídeo realitzant aquests reptes i envia’l al correu electrònic de
la classe!

