cicle SUPERIOR 5È
ACTIVITATS SETMANA
DEL 18 AL 24 de maig
Sorpresa! Coneixeu a Rèmy? Cliqueu en aquest enllaç i
trobareu moltes aventures per gaudir aquesta setmana
amb ell.
https://sites.google.com/somantonibotey.cat/cicle-superior
-5/home
Aquí trobareu el mateix tipus d'activitats de totes les
setmanes però d’una manera més visual i atractiva. Heu
d’anar investigant i navegant per la pàgina, sense por! És
el vostre espai, l’espai de cinquè. Ja sabeu que heu de
continuar enviant les activitats realitzades al correu de la
classe o si teniu algun dubte també i per descomptat,
esperem un correu en el que ens conteu la vostra
experiència amb el nou format de presentació.
Esperem que us agradin i gaudiu tant com ho hem fet
nosaltres preparant-les pensant en vosaltres.

ACTIVITAT MUSICAL
Aquesta setmana us proposo un repte molt xulo! Tocareu
l’ukelele! Els que en teniu a casa podeu fer l’activitat
directament amb l’instrument, els que no, que sou la

majoria, la fareu amb aquesta app
que es diu REAL
UKELELE.
Aquesta vegada ho farem de dues maneres, us deixaré el
tutorial amb imatges i també un videotutorial amb mi
mateix fent l’activitat, ja veureu que us serveix de gran
ajuda i que si seguiu els passos, us serà molt fàcil. Recordeu

quan a classe fèiem la melodia de “L'escala de DO”? Doncs
ara la podeu fer amb aquesta app!
PASSOS PER FER LA MELODIA
1. Obriu la app i seleccioneu si voleu tocar amb pua o
amb els dits aqui:

2. Us Recomano que feu servir aquesta pua, ja que sona
més nítid

3. Cliqueu en aquesta pestanya,
i seleccioneu

.

4. I aquí us deixo el video per tal de fer-ho, és molt fàcil.
Us ensenyo com fer els primers 2 compassos, la part
ascendent de DO A DO’ la resta, descendent, l’heu de
fer vosaltres!
https://drive.google.com/file/d/1EBJOo5VygmqJH5UD
6Nz105WeFv790GbF/view?usp=sharing
També us deixo un enllaç a la partitura que fèiem servir a
classe aquí
Aquest és un repte que requereix esforç i dedicació, estic
segur que rebré molts videos vostres amb les composicions.
Finalment, podeu enviar-me el resultat de moltes maneres:

1. Podeu gravar tot el que feu al mòbil amb la gravadora
de pantalla, tal i com jo us he fet a l’exemple.
2. Em podeu enviar l’audio gravat amb la gravadora de
so del mòbil
3. 3. Algú us pot ajudar gravant desde fora el que feu
amb el vostre dispositiu.
Ànims!

