AQUESTA SETMANA COMENCEM A PREPARAR LES MALETES QUE JA FALTA POC PER ANAR DE
VACANCES!!!!!!!

PROPOSTA D’ACTIVITATS DEL 8 AL 12 DE JUNY

Observa aquesta imatge i contesta:

•

Què estan a punt de fer? On deuen anar?
•

Quina època de l’any deu ser?
•

•

A tu, t’agrada viatjar?

Creus que és necessari viatjar lluny per descobrir llocs interessants?

SOM VIATGERS PER NATURALESA
Des que, l’any 1969, Neil Armstrong va trepitjar la Lluna per primer cop, les missions espacials
s’han multiplicat i arriben cada cop més lluny. Per exemple, el gener del 2006 es va llançar una
missió no tripulada al remot Plutó, en un viatge d’una durada prevista de més de vuit anys!
En els últims anys diverses empreses han organitzat vols privats per visitar alguna estació
espacial o bé per experimentar què se sent en volar sense gravetat, girant al voltant de la Terra
amb un avió supersònic. Ben aviat, però, ja es podrà fer el turista per l’espai.
I és que les ànsies humanes de descobrir nous territoris semblen no tenir límits. Segles i segles
abans de les missions espacials, des de la mateixa aparició de la raça humana, els viatges han anat units a l’home.
Viatjar és fàcil
Avui dia no donem cap importància al fet d’agafar un avió per anar a l’altra punta del món en poques hores. Ja sigui per plaer o per
negocis, viatjar és una activitat habitual que es pot fer amb seguretat i comoditat. Però no sempre ha estat així.
Molt abans que existissin el GPS i Google Maps, el món era un lloc desconegut i perillós. Aleshores, viatjar era una autèntica aventura.
Es viatjava a peu, a cavall, en carro o en vaixell de vela. Anar a un altre continent era com anar a un altre planeta: un viatge cap a terres
desconegudes.
Els grans viatgers de tots els temps
Marco Polo fou un comerciant venecià que va recórrer els camins ben traçats de la Ruta de la Seda i va arribar fins a la cort del gran
emperador d’Orient, a la misteriosa Xina. El llegendari Cristòfol Colom va voler trobar una ruta alternativa a l’Àsia navegant cap a l’oest,
a través de l’Atlàntic. Però en el seu camí va topar-se amb un continent desconegut: Amèrica. O el naturalista Charles Darwin va viatjar
al voltant del món en una expedició científica que li va servir per documentar multitud d’espècies animals i vegetals desconegudes al
món occidental. I la primera volta al món la va fer el navegant Fernando de Magallanes l’any 1522, quan va descobrir un pas que
connectava els oceans Pacífic i Atlàntic: l’estret de Magallanes.
De mica en mica, gràcies als esforços sumats de molts aventurers valents, com els que acabem de citar, el món es va anar fent més gran
i avui dia, ja ningú s’estranya que molta gent faci la volta al món en veler, en moto, en piragua... O en vuitanta dies.

CONTESTA LES PREGUNTES SEGÜENTS QUE FAN REFERÈNCIA AL TEXT ANTERIOR

- De quines exploracions fora de la Terra parla, el text?
- Amb quin objectiu va anar a la Xina, Marco Polo?
- Quin era el motiu de les expedicions de Charles Darwin?
- Què va permetre a Magallanes completar la primera volta al món?
- Per què creieu que hi ha tant d’interès per conèixer l’univers?
- Què penseu que hi pot haver?
- Creieu que queda algun lloc al món per descobrir?

DESCOBRINT ÀFRICA

El poble massai
El poble massai és originari de l’Àfrica i actualment ocupa el territori del sud de Kenya i el nord de Tanzània. És un poble seminòmada basat
en la ramaderia, que sempre ha fascinat el món occidental per la capacitat de mantenir la seva vida plenament vinculada a la naturalesa.

On viuen
Viuen en poblats de cabanes construïdes amb branques, fang, palla i
excrements d’animals. Els poblats s’envolten amb tancats de branques seques
que protegeixen els habitants i els seus ramats.

De què viuen
Tot i que abans era un poble guerrer, actualment són pastors nòmades que van
seguint els seus ramats d’ovelles, cabres i vaques a la recerca de pastures. La
riquesa d’una família es calcula pels animals que posseeix ja que els cobreixen
gran part de les seves necessitats (els proporcionen carn, llet, sang i també cuir
i pells).

Com viuen
Les dones tenen cura dels infants, s’encarreguen de munyir els animals i de
construir i mantenir el campament. Els homes s’ocupen dels ramats.
La seva vida està plena de celebracions durant les quals es ballen danses rituals.
Els homes més grans del poble són molt respectats i, a l’hora de prendre
decisions, la seva opinió té una gran importància.
CONTESTA LES PREGUNTES:
-

On es troba el poble massai?
A què és dediquen?

- Quins materials utilitzen per construir les seves cases?
- Us imagineu viure com els massai? Quines coses trobaríeu a faltar?

US IMAGINEU QUE DIVERTIT SERIA FER UN SAFARI FOTOGRÀFIC? QUINS ANIMALS US AGRADARIA VEURE?
Escolliu un animal que us agradi i escriviu-ne un text expositiu com
el que teniu a continuació:
LA GIRAFA
La girafa és un Mamífer de coll molt llarg i proveït d’una crinera. N'hi ha nou
subespècies que es diferencien pel color i la forma de les taques poligonals del
pelatge.
Com és:
La girafa és un mamífer que pot arribar a fer 5 metres d’alçada i és l’animal més
alt del món. El seu coll és tan llarg per poder aconseguir les fulles més altes i
tendres dels arbres. Les girafes poden pesar fins a 900 kg. Corren entre 50 o 60
quilòmetres per hora. La girafa és un dels mamífers que poden arribar a viure
més anys, la majoria d’elles poden arribar als 30 anys.
On viu:
Habita, en ramats de 10 a 20 individus, a la sabana africana.
Què mengen
Són animals herbívors, això significa que únicament mengen herba i vegetals.
Durant tot el dia gairebé mai paren de menjar i, d’aquesta manera, mengen uns
65 kg de vegetals en un sol dia.
Recordeu :
•

Penseu els apartats que hi incloureu: on viuen, què mengen, com es reprodueixen, etc...

•

Un cop l’hagueu escrit, repasseu-lo i corregiu-lo.

•

Incloeu-hi una fotografia o un dibuix.

¿QUÉ PAÍS, CIUDAD O LUGAR EN EL MUNDO OS GUSTARÍA VISITAR?
HACER UN FOLLETO DE PUBLICIDAD SOBRE EL PAÍS, CIUDAD O LUGAR EN EL MUNDO QUE OS GUSTARÍA VISITAR.
RECORDAR: ES IMPORTANTE QUE CUENTE CON LA SIGUIENTE INFOMACIÓN:

CIUDAD, PAÍS O LUGAR:
Nº DE HABITANTES:
COMIDA TÍPICA:
BANDERA:
LUGARES DE INTERÉS:
MEDIO DE TRANSPORTE PARA VIAJAR :

PLATOS TÍPICOS DEL MUNDO

EN CADA PAÍS HAY PLATOS TRADICIONALES QUE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ÉL LOS PREPARAN EN LAS FIESTAS Y OCASIONES ESPECIALES.
Y VOSOTROS, TENEIS ALGÚN PLATO QUE PREPARAIS EN CASA PARA OCASIONES ESPECIALES? ESCRIBE LA RECETA.

QUAN VIATGEM, ANEM A MUSEUS ON DESCOBRIM AUTORS IMPORTANTS

KANDINSKY

Vasili Kandinsky (1866-1944) era un pintor rus nascut a Moscou. Al llarg de la seva vida
va desenvolupar diferents tècniques i maneres d'expressar l'art. Als primers anys, les
seves obres són paisatges fets amb espàtula, amb moltes ombres en un principi, però
que després aniran adquirint intensitat. Molts defineixen aquest període com un camí
cap a l'experimentació tècnica. Més endavant, a les seves obres apareix l'art abstracte
(en aquest hi predominen el vermell i el blau), la barreja del càlid i el fred, contrasts que
el portaran a ser un autor reconegut i valorat per la societat.
Aquesta és una obra molt coneguda de Kandinsky. Es diu quadrats
amb cercles concèntrics de l’any 1913. Segur que l’has vist alguna
vegada.
T’atreveixis a fer-la tu amb el teu toc personal?
Fes la teva obra inspirant-te en l’obra original de Kandinsky.

KANDINSKY I LA GEOMETRIA

Vasily Kandinsky
Composición 8 (Komposition 8), julio de 1923
Óleo sobre lienzo
140 x 201 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York
Colección fundacional Solomon R. Guggenheim, Donación

AQUEST AUTOR EN LES SEVES OBRES ABSTRACTES UTILITZAVA MOLT:
LÍNIES OBERTES, RECTES, SEMIRECTES, FIGURES PLANES, ANGLES...
US SONEN AQUESTS CONCEPTES?
- Quins tipus d’angles veus?
- Quines figures hi ha?
- Quin tipus de línies i rectes identifiques?

FEM UN REPÀS
Rectes, semirectes i segments

Angles
Dues rectes secants determinen quatre angles.
Rectes perpendiculars

Els angles poden ser:
Dues rectes entre elles poden ser paral·leles o secants.
Rectes paral·leles

Rectes secants

Rectes obliqües

. Indiqueu en cada cas com és l’angle que hem format amb el ventall:

. Les busques del rellotge formen angles. Indiqueu com són aquests angles:

. Quina línia descriu la trajectòria de la pilota?

CALCULEM CADA SETMANA

SONG
Click the image to listen the song from The Emoji Movie. Clica la imatge per escoltar la cançó de la pel·lícula The Emoji Movie.

LEARN
This are some of the emojis from the song. Aquestes són algunes emocions que surten a la cançó.

WRITE
Write what make you feel happy, loved… Pensa i escriu que et fa sentir feliç, estimat...

Example:
Ice cream
My family
…

GAME: GUESS THE MOVIE BY THE EMOJI
Can you guess the movie? Click the image to play. Pots endevinar la pel·lícula? Clica la imatge per jugar.

Now, you can invent your own movies with emojis. Ara, pots inventar les teves pel·lícules amb emoticones.
*You can send me your pictures doing the activities to patriciagil@emarquina.cat

UNA DE SUPERHEROIS

Batman i Elsa de Frozen fan aquests entrenaments per ser superherois. Vosaltres també podeu ser superherois si feu igual. Envieu-nos
un video, fotografia o qualsevol cosa sobre què us ha semblat.

Frozen:https://www.youtube.com/watch?v=R-dpQ2JjJCw
Batman: https://www.youtube.com/watch?v=8dLNbAcMqzc
El meu correu és: isaac@emarquina.cat

PLÀSTICA

DIFERENTS MOMENTS DEL DIA
COM FER L’ACTIVITAT

PRIMER PAS
Agafa un objecte de dins o
fora de casa.
(un got, un arbre, un llibre, una
joguina, etc.)

SEGON PAS
Fes tres fotos de l’objecte
Durant diferents hores del
dia.

Example: (A) a les 09:00 (B) a les 12:00 (C) a les 18:00.

MÚSICA

JOC DE MANS “WANNABE”
Aquesta setmana us proposo un joc de ritme amb les vostres mans
amb la cançó “Wannabe” de les Spice Girls. Us deixo un vídeo que
he fet on podeu anar seguint el ritme amb mi en tot moment.

Podeu enviar el vostre vídeo fent el repte al meu correu
angelamarti@emarquina.cat. Una abraçada.

