cicle superior 5È
ACTIVITATS SETMANA DEL 12 AL AL 19 DE MAIG

ACTIVITAT CREATIVA I PLÀSTICA
Comencem la setmana fent de mags!
Creus que ens podries sorprendre amb un truc de màgia?
Al link trobaràs alguns trucs que pots imitar:
https://maresipares.cat/fem-trucs-de-magia/?fbclid=IwAR1fajWz1V_0JOJ
xFLYR_j8eXty_vYjywB3mbs1GgJpKDJGKl7TCziawmLw

Practica aquests o altres trucs que sàpigues fer i envia'ns el video al
correu electrònic de la classe.
Si vols, pots disfressar-te d’un dels personatges de Harry Potter per
gravar el vídeo.
ACTIVITAT MUSICAL
Harry Potter és una peli en la qual, la música té especial rellevància. Li
dóna un sentit narratiu a la història. Us proposo una activitat
relacionada amb la primera pel·lícula, La piedra filosofal, 
i el seu
compositor.
Escolteu el tema principal aquíi responeu a les següents qüestions:
1. Quan es va estrenar aquesta pel·lícula?
2. Qui va ser el compositor d’aquest tema?
3. Feu un resum de la biografia del compositor.

- on va nèixer?
- quin era el seu instrument principal?
- quins premis van guanyar la seva música?
- etc.
4. Digueu-me quines altres músiques va fer per altres pelis
importants a banda de les 3 primeres de Harry Potter.
5. Adjunteu-me links de Youtube o d’on vulgueu d’aquestes cançons.
Ànims!
ÀMBIT LINGÜÍSTIC: lECTURA I ESCRIPTURA
Viatge amb Harry Potter:
Clica en el link següent i endinsa’t en els escenaris de la pel·lícula de
Harry Potter!
https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r/d
ata=CjASLhIgYjNkZjViZmQzMWQxMTFlN2E2ZTAzZGU4NDgxNmIzNGMi
Cmdjc19saXN0XzA
Després d’haver visitat tots aquests llocs tan màgics et proposem que:
1. Escullis el teu lloc favorit del viatge de Harry Potter i facis una
petita descripció del lloc tot explicant per quin motiu has escollit
aquest lloc.
2. Series capaç d’inventar una història que tingui lloc a un dels
escenaris que has vist al link? Segur que us surten històries
fantàstiques i emocionants! Quines ganes de llegir-les ja!
REPTES MATEMÀTICS
Sabem que us encanten els enigmes! Aquí en teniu un que us
sorprendrà!
https://sites.google.com/xtec.cat/enigmesharrypotter

ENGLISH CHALLENGE
!
Do you remember how to play Quidditch?
(Recordeu com jugar a quidditch?)
Click in the link!
https://edpuzzle.com/media/5e8c8299e422be3e83c79004

Accept the challenge and play quidditch with your family! 
Send me a
video, a photo or a pictureto see you playing! :)

(Accepta el repte i juga a quidditch amb la teva família! Envía un video,
foto o dibuix per veure-ho!)
Look at this video to remember the rules:
(Mira el vídeo per recordar les normes)
https://edpuzzle.com/media/5eb14d2e9d61593f82412074
● Writing tips:
Si vols enviar correus electrònics en anglès de manera senzilla i
guiada segueix aquests models!

EDUCACIÓ FÍSICA
Una bona maga i un bon mag sempre entrenen la seva agilitat i
equilibri. Segur que amb aquesta proposta la milloreu!
Primer haureu de preparar el joc motriu i després, a jugar!
Preparem el joc
Mira com jugar!

