
 

 

 

 



PREPARATS- PREPARADES, 

LLESTOS-LLESTES, 

CÀMARA, ACCIÓ!!!! 

Ara sí, comença la setmana del cinema.  

Recordeu que és el tema que vam triar a començament de 

curs per treballar a l’eix temàtic d’aquest curs. 

Esperem que gaudiu descobrint coses sobre aquest món tan 

fascinant i que ens ajuda a passar tan bones estones. 

Per començar una mica d’història del cinema de la mà de Les 

tres bessones. Quan acabis de veure el vídeo fes els 

exercicis que et proposem. 

ACTIVITAT 1 :  

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&is=y&ia=y&l=

qj&i=ttdoot&r=af 

Un cop feta l’activitat cliqueu TERMINADO. (Pot ser que us surti una ventanilla 

que digui que accepteu els COOKIS, permetiu que si). 

-Llavors se us dirà on 

enviar-ho, i cliqueu sobre 

“enviar mis respuestas a mi 

profesor”. 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&is=y&ia=y&l=qj&i=ttdoot&r=af
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&is=y&ia=y&l=qj&i=ttdoot&r=af


Us farà escriure el vostre nom (nom del nen/a) i un 

correu electrònic (poseu el de la tutora 

corresponent). TENIU EL CORREU AL FINAL DEL 

DOCUMENT. 

 

 

Has estat ben atent? 

Ja has vist que una pel·lícula són un munt de dibuixos o 

imatges en moviment i que hi van haver molts invents per 

aconseguir-ho. Primer eren molt senzills i poc a poc es van 

anar fent més complexes. 

OPCIONAL: 

Aquí us deixem uns vídeos on us expliquen com funcionava 

cada un d’ells i si us animeu podreu fer un de ben senzill. 

Si no pots imprimir el dibuix, ho pots copiar en un paper i 

també funcionarà. 

 

 



 

ZOOTROP 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Dinamiks/El-zootrop/video/5113391/ 

FOLISCOPI 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FH97UerMW6I 

TAUMATROP 

https://www.youtube.com/watch?v=A_2TW5X4H6E&feature=youtu.be 

 

Ara que ja saps una mica més sobre com es van fer les 

pel·lícules, que contestaries si et preguntéssim on podem 

anar a veure-les? Ja ho tens? És clar!  

Al... 

CINEMA 

Moltes són les coses que ens venen al cap quan pensem en 

aquesta paraula, oi? 

 

ACTIVITAT 2: Doncs ara, hauràs de fer una llista de 

totes les paraules que et venen al cap quan penses en el 

cinema (no poden ser títols de pel·lícules). Les escrius en un 

full i ens envies la foto. 

Saps que hi ha sales que és diuen Multicines perquè hi ha 

més d’un cinema a dins? 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Dinamiks/El-zootrop/video/5113391/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FH97UerMW6I
https://www.youtube.com/watch?v=A_2TW5X4H6E&feature=youtu.be


Imaginat que tens un Multicines amb tres sales de cinema, 

quines serien les tres pel·lícules que triaries per projectar?  

Amb aquestes tres pel·lícules hauràs de fer un tríptic. Què 

és un tríptic? És un full doblegat en tres parts i que dona 

informació sobre un tema. 

ACTIVITAT 3: FEM UN TRÍPTIC (OPCIONAL) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara ja pots fer el teu!! 

Has triat tres pel·lícules, però ara hauràs de triar el teu 

personatge favorit i fer-ne una descripció. 

Et deixem models perquè vegis com la has de fer. 

 



LA DESCRIPCIÓ DE PERSONES  
 

Descriure és explicar, de manera detallada i 

ordenada, com són les persones, animals, coses,.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MODELS D’UNA DESCRIPCIÓ  
 
Aquest és en Buddy. Té el cap llarg,  

els ulls són rodons i de color marró.  

Ell és un vaquer. Porta una camisa de  
color groc, una armilla amb estampat  

de vaca i els seus pantalons són de 
color  

blau.  

Per la seva cara sembla que està  
content.  

 

 

 

En Superman és un superheroi que  

sempre lluita contra el mal.  
Els seus principals poders són la 

superforça i poder volar.  
És un home alt, fort, de cabells foscos i 

té les  

faccions de la cara molt marcades.  
Porta un vestit blau totalment arrapat 

al cos amb unes calces vermelles i un 
dibuix al pit que mostra la seva silueta 

d’un diamant emmarcat la S de 

Superman. Les botes i la capa que li 
arriba fins als genolls, també són 

vermelles. Completa la seva vestimenta un cinturó 
gruixut de color groc.  

 



ACTIVITAT 4: DESCRIPCIÓ DEL MEU PERSONATGE 

PREFERIT  
● Com que aquesta setmana estem treballant el cinema, volem 

que ens feu una DESCRIPCIÓ del vostre personatge 

preferit de la vostra pel·lícula preferida. Descriu el 

personatge seguint un dels models que us hem donat 

anteriorment com a exemples. Agafeu un full i un cop 

acabada ens envieu una foto.  
 

Recorda seguir els passos treballats a l’aula:  
Comencem amb majúscules i majúscula després de 

punt, utilitzar les comes per enumerar, fer una 

bona cal·ligrafia,.... i sobretot reviseu el text abans d’ 

acabar 

. 

ANEM AL CINEMA 

He anat al cinema amb els meus pares i la meva germana. He 

guardat l’entrada: 

 

 

 

 

 

 



Després d’observar-la atentament podries contestar les 

següents preguntes? 

ACTIVITAT 5:  

https://es.liveworksheets.com/fy680859pl 

 

Per acabar et proposem aprendre moltes més coses sobre el 

cinema jugant. 

 

En aquest enllaços trobaràs jocs que esperem et facin 

passar una bona estona!! 

ACTIVITAT 6: Jclic: 

https://clic.xtec.cat/projects/cinema/jclic.js/index.html 

 

ACTIVITAT 7:  Quizizz: 

http://quizizz.com/join?gc=3900720 

 

 

 

ACTIVITAT 8 

Doncs ara agafa un bol amb crispetes, una butaca ben 

còmoda, tria la teva pel.li favorita i a gaudir! 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/fy680859pl
https://clic.xtec.cat/projects/cinema/jclic.js/index.html
http://quizizz.com/join?gc=3900720


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veus aquestes fotos? Veus les cares que fan? Segons la 

pel·lícula que mirem ens despertarà diferents emocions: 

ens pot fer riure, plorar, espantar,...  

Fes que et facin una FOTO mirant la pel·lícula que has 

triat i envia’ns-la al correu. Escriu a la foto el títol de la 

pel·lícula 

Amb totes les fotos que envieu farem un vídeo i el 

penjarem al blog de Cicle Inicial. 



Recorda que la emoció que sents ha de quedar molt ben 

expressada amb la cara quan et facin la foto. 

 

 

ACTIVITAT 9 

PENSO I OPINO ( aquesta activitat l’heu de fer l’últim dia, 

quan acabeu totes les activitats proposades). 
 

●    Clica en aquest enllaç i contesta: 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=medi&m=n&e=n

&sr=n&is=y&ia=y&l=kb&i=ufuttc&r=fx 

 

 

 

Aquestes són les propostes d’aquesta setmana. Teniu 

temps de  lliurar-les fins divendres 5 de juny. 

Dilluns vinent rebreu més activitats. 

Estigueu ben atents al correu!!! 

 

Els CORREUS de les tutores són: 

2n A: mireiareig@asegarra.cat 

2n B: gloriavalls@asegarra.cat 

 

BONA SETMANA I CUIDEU-VOS!! 
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