cicle SUPERIOR 6È
ACTIVITATS SETMANA DEL 18 AL
24 de maig
ACTIVITAT CREATIVA
Fes servir la teva imaginació per elaborar un logotip ( o un imagotip ?
) de la casa de colònies !
DISSENYA-HI EL DISTINTIU !

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 per parelles el ritme i la
melodia del “Himne de l’alegria”? Doncs ara podeu triar si voleu fer
ritme o melodia i fer-ho 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 4 compassos, la resta… ho heu de fer
vosaltres!
https://drive.google.com/file/d/1E6blFjaX3-nzirasQgMB4faSuj-Bvv
gn/view?usp=sharing
PASSOS PER FER EL RITME
5. Obriu la app i seleccioneu si voleu tocar amb pua o amb els dits
aqui:

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

7. Cliqueu en aquesta pestanya,
i seleccioneu
8. Una vegada a dintre de la llibreria d’acords trieu els que
necessiteu per fer el ritme d’aquesta cançó que son el C (do), G
(sol), Am (LAm) i el SI7 (B7). Seguiu el vídeo amb les instruccions
que us he gravat, és súper fàcil una vegada ho teniu configurat
amb aquests 4 acords… a tocar!
https://drive.google.com/file/d/1E4hPojfdbD_p-VKxKLQ45RE5qYa
LO1Tq/view?usp=sharing
També us deixo un enllaç a la partitura que fèiem servir a classe 
aqui.
Aquest és un repte que requereix esforç i dedicació, estic segur que
rebre 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.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC:
GUST PER LA LECTURA I L’ESCRIPTURA
Aquesta setmana et proposem un repte: FER DE CORRECTOR DE
TEXTOS.
Clica a sobre de l’enllaç i accediràs a la proposta.
QUINA EQUIVOCACIÓ !

ÀMBIT LINGÜÍSTIC:
PETIT TREBALL D’INVESTIGACIÓ
Segur que tens molt bones idees per col·laborar en l’elaboració d’un
menú per les colònies i per presentar-ho d’una manera ben creativa

(doc. word, power, cartell, etc)

UN MENÚ PER LES COLÒNIES
Envia aquesta activitat a la teva tutora, posant a l’assumpte el seu
nom i “un menú per les colònies”

ÀMBIT MATEMÀTIC.
REPTES I ENIGMES.
Una de les instal.lacions que les cases de colònies ofereixen és la
piscina.
Però...qui no ha pensat alguna vegada , 
quants litres d’aigua caben en
una piscina??? Per esbrinar-ho, aquí van algunes propostes:
PROPOSTA PISCINA 1
PROPOSTA PISCINA 2
Envia les respostes al correu de la teva classe, assumpte: 
Piscina 1 i 2
per a Jesús
I si vols ,aquí tens unes pàgines webs per si vols practicar/ jugar amb
el volum.
Per practicar comptant cubets:
https://www.youtube.com/watch?v=l7h_Z3M2Llo
Per saber diferenciar volum i capacitat:
https://www.youtube.com/watch?v=LDKng_b7iX4

Per practicar volum i capacitat
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/volumen/
menu.html
https://clic.xtec.cat/projects/geoclice/jclic.js/index.html

ALTRES ACTIVITATS NO CONTEMPLADES A DALT PER FER
AMB LA FAMÍLIA
COSTA BRAVA EN FAMÍLIA

ENGLISH SITE!
Enjoy and practise English in your 6th level site!
The Camp holidays!
https://sites.google.com/somantonibotey.cat/6htclass/home?authuse
r=1

(Gaudeix i practica l’anglès en l’espai virtual de 6è! A més d’activitats
actualitzades cada setmana, trobaràs links per disfrutar de videos i
altres activitats d’ampliació)

EDUCACIÓ FÍSICA
INVESTIGUEM DIFERENTS ESPORTS!
Per complicar-ho una mica us deixo les imatges dels diferents esports
que es practiquen a les colònies, però no us diré de quin esport es
tracta.
Què em podries dir d’aquests esports?

