
Bon dia nois i noies! 

Com esteu? Esperem que us estigueu portant bé i que esteu ajudant a les 

vostres famílies  

 

Com ja sabeu la setmana vinent, si estiguéssim a l’escola, ens tocaria la 

setmana de jornades culturals. 

Nosaltres, la Laura i la Raquel, volem celebrar-la però des de casa amb 

tots/es els alumnes de 5è i 6è. . 

Durant les jornades culturals normalment es fa una gimcana, i hem pensat fer 

una amb vosaltres.  

Aquesta gimcana, consisteix en superar reptes... 

 

 
Si entreu en la carpeta Setmana de Jornades Culturals, podreu veure tres 

documents: 

-El document “CHALLENGE”: Allà  trobareu les proves explicades de forma 

detallada. Fixeu-vos que a cada challenge teniu un símbol d’una càmera de 

vídeo o d’una càmera de fotos, això us indica si us heu de gravar la prova o si 

el que us demanem és una fotografia per comprovar que heu aconseguit el 

repte.  

 

-El document “RÀNQUING”:  Trobareu una graella amb tots els vostres 

noms (5è i 6è). Cadascun de vosaltres veureu que teniu Ups de mario d’aquest 

color . Heu d’aconseguir tenir tots els ups de color verd. Com? Molt 

fàcil. Heu d’enviar-nos (Raquel i Laura) al correu ginestasuperior@gmail.com 

vídeos dels challenges que us proposem, per tal que puguem veure que ho heu 

superat. Si considerem que els feu bé, us contestarem en el correu amb un 

Durant tota la 
setmana vinent 
haureu de fer 

diferents 

challenge... 
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“OK!” Llavors podreu passar a fer el següent i veureu com els vostres Ups 

passen ha ser de color verd. 

 

Cal dir que no hi ha un ordre concret per fer els challenge, podeu fer-los en 

l’ordre que vulgueu, el que és important és que aconseguiu fer el màxim de 

proves possibles. 

 

Recordeu que divendres dia 3 d’Abril serà l’últim dia per enviar al nostre 

correu els challenge que hàgiu aconseguit.   

 

IMPORTANT! 

SI TOTS I TOTES ACONSEGUIU ELS 

CHALLENGE, LA RAQUEL I LA 

LAURA TAMBÉ ES GRAVARAN 

FENT ELS CHALLENGE I UN DIA A 

CLASSE US ELS ENSENYARAN 

 

 
 


