
RECOMANACIONS
D'ESTIU
CICLE SUPERIOR

Idees fresques per  pract icar  a  l 'est iu !

CREA UNA CARPETA AL DRIVE     VES AL SUPERMERCAT

PRESSUPOST LIMITAT    PROPOSTES ARTÍSTIQUES

LA VIDA PASSA         EL TEU DIARI SECRET

MIRA ELS ESTELS I IMAGINA!      LA MEVA LECTURA

ESCRIU HISTÒRIES      PASSEJA I DESCOBREIX EL BARRI!

PROTAGONITZA UN QUADRE FAMÒS!                                    

 QUÈ DEUEN PENSAR?

VIATGE AL POBLE DELS MEUS AVIS    FES-TE LA MALETA!

HOMENATGE A UN GRUP DE MÚSICA        SURT A JUGAR!

MY ENGLISH PORTFOLIO!       RECEPTES TRADICIONALS

LES MEVES PELIS O SERIES     

LES MEVES CANÇONS                     FER EXPERIMENTS      

 PERCUSSIÓ CORPORAL       VEURE UN MUSICAL

PROPOSTES MUSICALS           REPTES D'EDUCACIÓ FÍSICA

  
MIRA ELS MODELS PER FER LES ACTIVITATS

GAUDEIX  DEL  TEU
TEMPS!



RECOMANACIONS D’ESTIU CICLE SUPERIOR 

 

1. Crea una carpeta al Drive i comparteix-la amb el correu 

de la classe.  
 

Crear, omplir i compartir una carpeta al Drive 

Crear una carpeta al Drive 

1. A un ordinador, vés a drive.google.com. 
2. Inicia la teva sessió amb email i contrasenya.  

3. A l’esquerra fes clic a Nou  Carpeta. 

 

 

  

4. Asigna un nom a la carpeta: Nom_cognom_curs_DeuresEstiu 

 

 

  

https://drive.google.com/


5. Fes clic a Crear. Ja tens la teva carpeta creada a la teva unitat del Drive.  

Penjar els deures a la carpeta del Drive 

  

1. Entra dins de la carpeta creada i per penjar-hi un fitxer tens dues opcions: 
a. Entra dins de la teva carpeta, ves al centre de la pantalla i prem el botó dret 
del teu ratolí. Clica a “penja fitxers”. Busca on tinguis guardats els teus fitxers 
(documents) i accepta perquè es carreguin a la teva nova carpeta. 
b. O bé, arrossega directament els fitxers amb el ratolí dins la carpeta nova 
que has creat. 

Aquesta és la pantalla per penjar els fitxers. 

 

  
Ja tens la teva carpeta llesta per penjar tots els deures d’estiu.  
  

  

Comparteix amb l’escola la teva carpeta 

Per poder compartir la teva carpeta dels deures d’estiu amb l'escola has de: 

1. Ves a drive.google.com al teu ordenador. 
2. Inicia la teva sessió amb email i contrasenya.  
3. Busca la carpeta que has creat “Nom_cognom_curs_DeuresEstiu” 
4. Fes clic amb el botó de la dreta del teu ratolí, apareixerà un quadre. 

  

https://drive.google.com/


 

5. Fes clic a Comparteix . Apareixerà un nou quadre.  

 

  

6. En l’espai “Afegeix persones i grups” escriu el email de la teva tutoria. Per exemple, 
6a@somantonibotey.cat 

 

 
7. Clica el botó “Envia”.  

 

 

 



8. S'obrirà un quadre on et preguntarà si vols compartir amb destinataris que no 

formen part de l’organització, clica “comparteix igualment”  
 

 

 

Ja tens compartida la teva carpeta amb l’escola!  
 

 

2. Ves al supermercat!! 
 

Acompanya algun familiar al supermercat i tria tres productes de 

la teva compra. Apunta el preu d’aquests productes. Després 

compara el preu d’aquests productes en d’altres supermercats i 

investiga la seva procedència (d’on venen). Com a conclusió fes un 

petit text explicant la comparativa i una reflexió personal sobre 

el comerç de proximitat. 
 

3. Pressupost limitat. 
 

Tens un pressupost limitat, 5 euros. Compra tot el que puguis 

amb aquests diners que complementi un menjar saludable. Això 

vol dir, que no es pot fer servir aquests 5 euros per comprar 

llaminadures, aliments industrials, xocolata… 

 

 

 
 

 



4. Propostes artístiques. 

Pintar pedres o fulles d’arbre.  

https://youtu.be/PwMxOY5nFGg 

https://beteve.cat/artic/manualitats-per-fer-casa/ 

Circuit de bales (caniques) en: 

https://escoles.fundesplai.org/blog/21-idees-creatives-i-

educatives-per-fer-amb-els-nens-i-nenes-a-casa/ 

     

Fer plastilina amb farina, aigua i sal. 

https://www.instagram.com/p/B_WyrLMoy3_/ 

 

5. La vida passa!! 
 

Durant tot l’estiu, fes-te un selfie diari en el moment que 

decideixis (sempre a la mateixa hora). Crea un collage amb totes 

les fotos i d’aquesta manera, al final, tindràs un bon recull de 

records!! Pots escriure una petita frase sota del selfie que 

expliqui el teu estat emocional del dia, o la data i allò què has fet 

o, simplement, un eslogan positiu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PwMxOY5nFGg
https://beteve.cat/artic/manualitats-per-fer-casa/
https://escoles.fundesplai.org/blog/21-idees-creatives-i-educatives-per-fer-amb-els-nens-i-nenes-a-casa/
https://escoles.fundesplai.org/blog/21-idees-creatives-i-educatives-per-fer-amb-els-nens-i-nenes-a-casa/
https://www.instagram.com/p/B_WyrLMoy3_/


6. El teu diari secret. 
 

Escriu el teu diari personal en una petita llibreta que només 

puguis veure tu. Anota els teus pensaments, les teves emocions, 

els petits conflictes del dia a dia, les teves alegries, els moments 

especials que visquis amb els teus amics o familiars, els teus 

desitjos, els somnis de la nit passada ja sigui perquè siguin bonics 

o perquè t’intraquil·litzin… 

Quan hagi passat l’estiu rellegeix tot el que has escrit i 

comprovaràs totes les experiències viscudes en aquest estiu. 
 

7. Mira els estels i imagina! 
 

Observa els estels i apunta algunes formes que observes. 

Segurament et recordaran  a figures, animals.... Si vols pots 

buscar i documentar-te algunes de les coses que podem veure a 

la nostra galàxia.  

http://www.jouscout.com/astro/estrella.htm 

 

Si fas un recull no dubtis de guardar-ho en la teva carpeta del 

drive que has creat. 
 

 

8. La meva lectura.  
 

Busca el teu moment del dia preferit i viatja al món de la 

imaginació amb un llibre. 

   Els meus llibres: escull un parell de llibres llegits a l'estiu, 

comparteix l'emoció que t’han despertat explicant-ne part de la 

trama, alguns personatges i convida altres persones a la seva 

lectura. 
 

 

 

 

 

http://www.jouscout.com/astro/estrella.htm


9. Escriu històries.  
 

Crea els teus mons, els teus personatges i fes-los viatjar per 

situacions, moments i èpoques diferents. 
 

 

10. Passeja amb la teva família i descobreix llocs del teu 

barri que no coneixies. 
 

Dibuixa un mapa o un itinerari i apunta o escriu per quins carrers 

has passat i quins llocs interessants has descobert del teu barri. 
 

 

11. Protagonitza un quadre famòs!  
 

Et retem a representar o imitar un quadre famós, com si tú en 

formèssis part. Busca objectes, roba i un fons del teu voltant i 

fes-te una foto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Què deuen pensar?  
 

Observa atentament l’obra pictòrica la qual podràs ampliar per 

veure tots els detalls de la mateixa. A un costat trobaràs l’autor, 

el títol i el museu on està exposat. També  hi ha unes bafarades 

que assenyalen alguns personatges.  

Segons el què escriguis les situacions poden ser força còmiques!  

Quadres amb bafarada 

 

13. Viatge al poble dels meus avis. 
 

Planifica un viatge al poble dels teus avantpassats i presenta-ho 

de manera visual. Per exemple: un pòster, un tríptic, una postal… 

 

14. Fes-te la maleta! 
 

Explicació: Fes un llistat de tot allò imprescindible que has de 

posar a la teva maleta abans de marxar de viatge. Primer ens has 

d’indicar a quin lloc aniries, en quines dates i aleshores fas el 

llistat d’allò que ficaràs a la maleta. No oblidis el neceser!! 
 

15. Homenatge a un grup de música 
 

Fes un homenatge al grup de música o cantant que més t’agrada. 

En format pòster, en format presentació multimèdia, en un 

podcast, en el format que es prefereixis. Recull la composició del 

grup, la biografia dels components o del o la cantant, inclou la 

seva discografia,  la lletra d'una o més cançons que siguin les 

teves preferides, i tot allò que  vulguis incloure.  
 

16. Surt a jugar amb els teus amics i les teves amigues.  
 

Busca estones per compartir estones de joc amb els amics. 

Inventeu algun joc per fer a l’aire lliure i serà el vostre joc 

secret! 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1NWKEXD6_mrGf33UCl6u24FTb0NNax7rI/view?usp=sharing


17. My English portfolio! 
 

A “portfolio” is a compilation of ideas, pictures, photos and 

resources connected by a topic. Your topic is English summer!! 

Un “portfolio” és un àlbum o un recull d’idees, dibuixos, photos, i 

recursos que tenen a veure amb un mateix tema. En aquest cas el 

tema és “English summer”. En aquest link t’explico pas a pas com 

fer el teu “English portfolio” !! 
 

https://youtu.be/zjWiq8XqPHg 
 

 

18.  Receptes tradicionals 

Escriu una recepta d’un plat típic de la cuina del lloc d’origen de 

la teva família . Si és possible  afegeix imatges i el nom dels 

ingredients en la  llengua originària. 

 

19. Les meves pel·lícules o sèries 
 

Destacar-ne una o dues. Amb qui l’he vista? On l’he vista? Què 

m’ha agradat i per què la recomano. 
 

20. Les meves cançons 

Triar-ne una o dues. De qui són? Quina estrofa m’agrada més? 

Què em suggereix quan l’escolto? Per què la recomanaria? 

 

21.  Fer experiments 

Fer un volcà amb vinagre i sosa, fer un telèfon amb uns iogurts i 

un fil,… et donem més possibilitats en : 

https://escoles.fundesplai.org/blog/21-idees-creatives-i-

educatives-per-fer-amb-els-nens-i-nenes-a-casa/ 

 

https://youtu.be/zjWiq8XqPHg
https://escoles.fundesplai.org/blog/21-idees-creatives-i-educatives-per-fer-amb-els-nens-i-nenes-a-casa/
https://escoles.fundesplai.org/blog/21-idees-creatives-i-educatives-per-fer-amb-els-nens-i-nenes-a-casa/


O també buscar exemples en: 

 el programa Dinàmiks del K3 amb idees molt originals 

d’experiments científics de tot tipus 

 web de recerca en acció 

 5 portals per fer experiments amb infants 

 Experiments de transmissió del so del EduCaixaTV 

 

 

22. Fer percussió corporal 

 
 

Podeu consultar algunes més en: 

https://maresipares.cat/fem-percussio-corporal-en-familia/ 

 

 

23. Veure una pel·lícula sobre música o un musical 
 

Us proposo veure una pel·lícula musical i després omplir un quadre 

(fitxa tècnica i didàctica) amb la informació que pugueu extreure 

de la peli. Us deixo una llista de pelis, només haureu de triar una 

(la que més us agradi) i omplir el quadre amb la informació. Si la 

pel·lícula que trieu no està a la llista, cap problema, només és per 

donar-vos idees, això sí, heu d’estar segurs que el tema principal 

de la peli sigui la música 

 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/videos/
http://www.recercaenaccio.cat/experimenta/experiments-casolans-per-a-nens-i-per-a-tothom/
https://www.youmekids.com/top-5-portals-experiments-nens/
https://www.youtube.com/watch?v=RxWjSrS4UsU
https://maresipares.cat/fem-percussio-corporal-en-familia/


 Llistat de pel.lícules 
 

1. AMADEUS 

2. WHIPLASH 

3. LA LA LAND 

4. LOS CHICOS DEL CORO 

5. GRANUJAS A TODO RITMO 

6. ONCE 

7. HA NACIDO UNA ESTRELLA 

8. EL PIANISTA 

9. BILLY ELLIOT 

 

 

TREBALL SOBRE UNA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL 

 

1. Fitxa tècnica de la pel·lícula 
 

TÍTOL 

DIRECTOR 

PAÍS 

ANY 

ACTORS/ACTRIUS 

GUIONISTA 

 

2. Análisis del contingut 
 

SINOPSIS (Argument) 1.Tema 

 

2.Problema o fet principal 
 

 

3.Desenvolupament 

 

 

FÍ 1. Obert 

2. Tancat 



 

3. Treball sobre una escena 
 

 Identifiquem una escena a treballar 
 

TEMPS DE DURACIÓ: 

LOCALITZACIÓ: 

DE DÍA O DE NIT: 

PERSONATGES QUE APAREIXEN: 

MÚSICA PER L’ESCENA: 
 

 

PLANS DELS PERSONATGES DE L’ESCENA 

 

 
 

4. Anàlisi dels personatges 

PERSONATGE ADJECTIUS QUE DEFINEIXEN LA SEVA 

PERSONALITAT 

LA MEVA OPINIÓ SOBRE 

ELL /ELLA 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 



5. Reflexió personal sobre el paper de la música a la peli 

 

 

 

 

24. Anar a veure un concert o activitat musical 
 

Us proposo anar a veure un concert o activitat musical o de dansa 

que facin a Badalona o Barcelona i omplir el quadre amb el que heu 

vist i sentit. Us deixo una llista on podreu trobar els 

esdeveniments. Penseu que ara per ara, no hi han molts 

espectacles programats però aviat començaran a presentar-los de 

cara a l’estiu. Estigueu atents i atentes!! 
 

http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_p

ageLabel=detall_agenda&dDocName=AJB092825#wlp_detall_ag

enda 

 

http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_p

ageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=3591#wlp_contingut

_estatic 

 

https://www.timeout.es/barcelona/es/musica/conciertos-gratis-

en-barcelona 

https://www.guiadelocio.com/barcelona 

 

Nom de 

l’espectacle: 
 

 

 

 

 

 

Lloc de 

realització: 

QUÈ ÉS EL QUE HE SENTIT MENTRE 

ESCOLTAVA LA MÚSICA I VEIA 

L’ESPECTACLE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ ÉS EL QUE MÉS M’HA 

AGRADAT DE 

L’ESPECTACLE? 

http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=detall_agenda&dDocName=AJB092825#wlp_detall_agenda
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=detall_agenda&dDocName=AJB092825#wlp_detall_agenda
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=detall_agenda&dDocName=AJB092825#wlp_detall_agenda
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=3591#wlp_contingut_estatic
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=3591#wlp_contingut_estatic
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=3591#wlp_contingut_estatic
https://www.timeout.es/barcelona/es/musica/conciertos-gratis-en-barcelona
https://www.timeout.es/barcelona/es/musica/conciertos-gratis-en-barcelona
https://www.guiadelocio.com/barcelona


 

 

 

 

 

 

25. Propostes musicals 

 Tutorial percussió de Mayumana. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nxn15Sm1P3Y 

 Línia del temps que repassa els estils musicals al llarg 

del temps 

https://music-timeline.appspot.com/ 

 Història de l’ evolució de la música il·lustrada (des dels seus 

inicis) Fer un resum en paper dibuixant el més semblant 

possible 

https://www.youtube.com/watch?v=ImqEJHsUm3I 

 Per aprendre i cantar un mon de cançons en català (té les 

lletres i els àudios) 

http://quicanta.blogspot.com/ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nxn15Sm1P3Y
https://music-timeline.appspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ImqEJHsUm3I
http://quicanta.blogspot.com/


26. Reptes d'Educació Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webs amb moltes propostes: 

https://natibergada.cat/propostes-per-fer-amb-els-infants-aquestes-
ultimes-setmanes?utm_campaign=3-ultimes-
setmanes&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 

https://natibergada.cat/propostes-ludiques-educatives-aquest-

estiu?utm_campaign=propostes-

estiu&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 

https://natibergada.cat/propostes-per-fer-amb-els-infants-aquestes-ultimes-setmanes?utm_campaign=3-ultimes-setmanes&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://natibergada.cat/propostes-per-fer-amb-els-infants-aquestes-ultimes-setmanes?utm_campaign=3-ultimes-setmanes&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://natibergada.cat/propostes-per-fer-amb-els-infants-aquestes-ultimes-setmanes?utm_campaign=3-ultimes-setmanes&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://natibergada.cat/propostes-ludiques-educatives-aquest-estiu?utm_campaign=propostes-estiu&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://natibergada.cat/propostes-ludiques-educatives-aquest-estiu?utm_campaign=propostes-estiu&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://natibergada.cat/propostes-ludiques-educatives-aquest-estiu?utm_campaign=propostes-estiu&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

