
 

 
 
 

Tasques Cicle Mitjà   
Eix temàtic 
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SETMANA 8 

Del 1 al 5 de juny del 2020 

 

 

RECORDEU 

 

LLEGIU SENCER EL DOCUMENT ABANS DE FER LES TASQUES. TOTES          

LES EXPLICACIONS ESTAN EN AQUEST DOCUMENT. ALS DOCUMENTS        

WORDS NOMÉS HI HA L’ACTIVITAT, NO L’EXPLICACIÓ. 
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LLENGUA CATALANA 

ACTIVITAT 1: FEM MONÒLEGS! 

 

Sabeu que és un MONÒLEG? N’heu sentit a parlar mai? 
 

Un monòleg és una petita obra on un personatge parla tot sol, explicant un fet, una situació 

o una història divertida.  

 

 

Aquí us deixem un enllaç on podeu veure dos nens explicant monòlegs.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qm_57JQLFjw  

 

MIREU-VOS EL VÍDEO... VAL LA PENA! 

 

 

 

Us plantejarem SIS SITUACIONS diferents, n’heu       

d’escollir UNA i crear una petita història divertida. Heu de gravar un vídeo on aparegueu               

vosaltres sols parlant de la situació que haureu escollit i enviar-lo:  
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Ell/a no pot pronunciar la paraula “un/una”. Has d’explicar com va anar el              

rodatge d’una pel.lícula d’un noi o d’una noia que parla sense dir la               

paraula un/una, perquè no la sap dir. Per tant, tu tampoc la pots pronunciar. Hauràs de                 

substituir aquesta paraula per un gest, imatge, símbol, etc.  

 

 

Un/a delegat/da de classe es queixa perquè aniran al teatre enlloc            

d’anar al cinema. I… tota la classe prefereix anar al cinema! 

 

 

 Ell/a ha fet una malifeta al cinema i… “mai ningú sabrà el que ha passat”.  

 

 

 Vull anar al cinema ….. (continua el monòleg com tu vulguis).  

 

 

He vist la pel.lícula (escull una pel·lícula) i no em podia creure ….              

(continua el monòleg com tu vulguis).   

 

 

Si jo fos el (escull el personatge de cinema que més t’agradi)             
(continua el monòleg com tu vulguis).   
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   EL MEU GUIÓ  

A continuació podeu completar aquest guió per tal que us sigui una mica més fàcil crear la                 

història divertida! Aquest guió és personal i, per tant, no caldrà que ens l’envieu. 

GUIÓ 

 

Tema escollit: 

 

 

 

 

Com em 

presentaré? 

 

 

 

 

 

Punts o idees 

claus de les 

quals parlaré: 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

… 

Com 

m’acomiadaré?  

 

 

 

 

Alguns consells que us poden anar bé:  

1.    El guió t’ha d’ajudar a desenvolupar el monòleg. 
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2.    Practica el monòleg diverses vegades abans de fer-ne la gravació. 

3.    Calcula el temps, entre 2 i 4 minuts, aproximadament.  

4.    Parla de manera clara i entenedora. 

5.  A l’hora de dir el monòleg pots anar consultant el teu guió si ho trobes necessari. 

6. Quan facis el monòleg pots fer alguna pregunta al “públic” tot i no esperar resposta.                

Aquesta és una bona manera de captar la seva atenció!  

 

 

 

 

 

 

               A través de la gravació d’un vídeo  
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ACTIVITAT 2: ETS UN BON CINÈFIL? 

Et deus preguntar què deu ser això de cinèfil, oi? Doncs aquí t’ho expliquem. 

 

Creus que tu ho ets? Seràs capaç de resoldre sencer el repte que et proposem en aquesta 

activitat? 

Esperem que sí i que t’ho passis molt bé en el procés! 

 

1. Mira amb atenció el vídeo que et deixem a continuació. 

https://youtu.be/Cco3Nm4nT68 

En aquest vídeo trobaràs un trosset de tràiler (resum d’una pel·lícula) d’un total de 20               

pel·lícules d’animació. Hauràs d’endevinar de quines pel·lícules es tracten i anotar-ho. 

Recorda: com que és un vídeo el pots mirar tantes vegades com et faci falta, fins                

i tot, parar-l’ho quan et sigui necessari per anotar els títols. 

Per tant, a l’hora de començar a mirar el vídeo hauràs de: 

★ Tenir preparats els següents materials: un llapis, una goma i un full on anotar els teus                

resultats (pots tenir el document Word que t’adjuntem o bé un full en blanc). 

★ Apujar el volum del teu aparell electrònic. 

★ Fer la pantalla més gran.  
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★ Comprovar que no tinguis distraccions i no hi hagi cap soroll, així et podràs concentrar               

per superar el repte. 

Una vegada acompleixis amb aquests punts pots donar-li al play i           

endinsar-te en aquest REPTE.  

Número de vídeo  Nom pel·lícula  Número de vídeo  Nom pel·lícula 
VÍDEO 1    VÍDEO 2   

VÍDEO 3    VÍDEO 4   

VÍDEO 5    VÍDEO 6   

VÍDEO 7    VÍDEO 8   

VÍDEO 9    VÍDEO 10   

VÍDEO 11    VÍDEO 12   

VÍDEO 13    VÍDEO 14   

VÍDEO 15    VÍDEO 16   

VÍDEO 17    VÍDEO 18   

VÍDEO 19    VÍDEO 20   

 

2. Després de visualitzar el vídeo i fer la primera tasca, hauràs de contestar les              

següents preguntes: 

 

1. Quines d’aquestes pel·lícules has vist? 

2. A on les has vist? A casa o al cinema? 

3. Escull la pel·lícula que més t’agradi del vídeo i emplena aquesta fitxa.  

En aquest enllaç pots trobar la informació per emplenar la fitxa tècnica: 

https://www.filmaffinity.com/es/listtopmovies.php?list_id=513 
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FITXA TÈCNICA 
Títol   

Director   

Any   

Durada   

Gènere   

Sinopsi (resum)   

Opinió  
(per què t’agrada) 

 

Valoració   

 

4. Fes un dibuix relacionat amb la pel·lícula escollida (en horitzontal). 

 

 

1. A través del word que us passem.  

2. Amb una fotografia de l’activitat i del dibuix.  
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LENGUA CASTELLANA 

ACTIVIDAD 3: LAS SOMBRAS CHINESCAS 

  
Las sombras chinescas son un tradicional      

arte folklórico de China, conocidas también      

como “sombras invisibles” o “teatro de      

sombras”. Derivan de un juego popular      

basado en un efecto óptico teatralizado,      

el cual se consigue al colocar siluetas       

simbólicas, hechas con piel de animal o de        

cartón, entre una fuente de luz (una vela,        

linterna…) y una superficie clara (una      

pantalla, sábana blanca…), de manera que el movimiento proyecte sobre el escenario las             

sombras que servirán para representar determinados pasajes de la historia. 

  

PRIMERO 

Te proponemos que construyas tu propio teatrillo de sombras.  

 ¡Verás que bien te lo pasas!  

Mira este video y decide por ti mismo 

https://youtu.be/tsDNrJF5OHE  
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Materiales 
● caja de cartón por ejemplo de zapatos.  

● papel de seda blanco o papel de horno 

● cartulina negra 

● palitos de brocheta o pajitas 

● tijeras o cúter (con la ayuda de un mayor) 

● cinta adhesiva 

● opcionales: cartulinas, rotuladores  

Cómo hacer un teatro de sombras 

1. Si usáis una caja de zapatos, solo tendréis que cortar una ventana en el fondo, como                

vemos en las imágenes. Si la caja es muy profunda podéis cortarla para que quede de                

unos 10  o 15 cm. de profundidad como máximo. 

2. Recortamos un rectángulo de papel de seda unos centímetros más grande que la             

ventana y lo pegamos por detrás con la cinta adhesiva. 

3. Si lo deseamos, decoramos el teatro con figuras de cartulina pegadas en el borde 

4. Para hacer los títeres, dibujamos las siluetas de los personajes en cartulina negra y              

recortamos. Al dibujar tenemos que tener en cuenta que deben ser reconocibles, por             

lo que conviene dibujar los personajes de perfil, o de lo contrario calar detalles internos               

con el cúter, Pegamos los títeres a los palitos de brochetas o a las pajitas con un                 

trocito de celo. 

5. Para que el teatro de sombras funcione como tal, debemos colocar una fuente de luz               

por detrás del teatro, y apagar las luces generales. Si ponemos el teatro al borde de                

una mesa, los titiriteros podrán acomodarse por debajo, aunque también podemos           

pegar los palitos de lado, de manera que los títeres se puedan manejar desde los               

lados del teatro. 
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6. Anímate y tendrás un teatro para poder representar todas las obras de teatro que              

inventes en un futuro, una actividad para toda la família y amigos. Muy gratificante y               

divertida. 

SEGUNDO 

Realiza una obra de teatro con sombras chinescas. 

Si has construido el teatro, perfecto, utilizalo. 

Si no tienes teatro monta un escenario con una mesa y una sábana blanca para utilizar de                 

pantalla. 

Te proponemos dos opciones para realizar ésta actividad. Escoge la que más te guste! 

1- PUEDES INVENTAR TUS PERSONAJES Y TU HISTORIA  

1. Primero escribe un pequeño guión y repartelo entre 3 o 4 escenas. 

2. Después dibuja los personajes, recortalos y ponles un soporte para moverlos. 

3. Finalmente haz la representación para toda la família. 

   

 

 

 

 

2- SI LO PREFIERES, PUEDES REALIZAR EL TEATRO QUE TE 

PROPONEMOS A CONTINUACIÓN, CON SU HISTORIA Y SUS 

PERSONAJES QUE PODRAS REALIZAR MIRANDO EL VIDEO. 

https://youtu.be/wFWcqD_5frI  
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1. A través de fotografías del proceso de construcción y de la           

representación. 

2. A través de un vídeo con vuestra representación. 

3. También nos podéis enviar vuestra história escrita o grabar un .audio. Lo            

que prefirais.  
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EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

ACTIVITAT 4: POESIA VISUAL 

 

 

Es tracta d’una creació poètica basada en recursos visuals sense paraules, 

és a dir, a través de la imatge o del dibuix. 
Podríem dir que és una mena de jeroglífic. 

Has jugat mai al “joc de les pelis”? Es tracta d’endevinar el títol de              

pel·lícules a través de la representació.  

 

 

En aquest cas, has de crear títols de pel·lícules a través de la             

poesia visual. 

Segueix els següents passos: 

1. Pensa el títol d’una pel·lícula. 

2. Busca objectes que hi tinguin relació o que hi facin referència. (Aquest objectes             

els pots construir tu o pots busca’ls a casa. Poden ser també  imatges, fotos…). 

3. Col·loca’ls de manera artística. 

4. Fer-ne una FOTO i ens l’envies. 

I ja està!!! 
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 Aquí et deixem alguns exemples: 

 

 
 
 
 

 
 
 Saps de quines pel.licules són? 
 
 

ATENCIÓ! NO ES PODEN REPETIR ELS EXEMPLES. 
 

 

 

★ PENJAREM LES VOSTRES IMATGES AL BLOG DE L’ESCOLA!! 
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LLENGUA ANGLESA 

ACTIVITAT 5:  

Hello everyone, 

Ja sabeu que aquesta és una setmana temàtica i com no podia ser menys també a English.                 

Coneixeu tot el vocabulari en anglès sobre el cinema? Sabríeu extreure dades d’una             

entrada? Sabeu com es diuen els diferents tipus de pel·lícules?  

Preparaaats, càmera i acció: 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=CM&s=EIX%20TEMATIC&t=0t5b4tfvf3&l=ee&i=xzu

cfs&r=nq  

Recordeu que per tal que funcioni correctament la fitxa interactiva cal utilitzar el navegador              
Chrome o Safari i han d’estar actualitzats. 

Quan acabeu, recordeu clicar a “terminado” i IMPORTANT escriure nom, cognom i classe per              
tal que arribi correctament.  

Have a nice Cinema week! 

 

 

 

15 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=CM&s=EIX%20TEMATIC&t=0t5b4tfvf3&l=ee&i=xzucfs&r=nq
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=CM&s=EIX%20TEMATIC&t=0t5b4tfvf3&l=ee&i=xzucfs&r=nq


EDUCACIÓ MUSICAL 

ACTIVITAT 5: LES BANDES SONORES 

 

 

 

La Banda Sonora Original (BSO), en anglès Original Soundtrack (OST), de vegades            

simplement soundtrack, és el conjunt de veus, sons d'ambient i música que acompanyen             

una pel·lícula. Un dels seus objectius principals és potenciar aquelles emocions que les             

imatges per si soles no poden expressar. 

Les bandes sonores no sempre han estat com les coneixem avui en dia. Aquesta càpsula del                

33 recomana ens explicarà la història de les bandes sonores del cinema. Des dels pianistes               

que tocaven en directe per amagar el soroll dels projector, al compositor de les partitures més                

famoses del cinema. 

Pareu bé les orelles i estigueu atents! 

https://millorambmusica.com/2018/03/17/la-banda-sonora-al-cinema/ 

 

 

El gènere cinematogràfic és el tema general d'una         

pel·lícula que serveix per a la seva classificació. És habitual classificar el cinema segons              

gèneres, és a dir, tipus de temàtiques o ambients dins dels quals discorre l'acció. 

Aquí et deixem un resum d’alguns del gèneres cinematogràfics més coneguts. Seràs             

capaç d’identificar-los tots? I les seves músiques? Segur que sí! 
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https://www.youtube.com/watch?v=Vwqg89xNjkw&amp=&feature=youtu.be&amp=&fbclid=Iw

AR2vyJ6FQru_fJzfjKH4rwENKTwS5X0n9AJfNMFZ4N2C2pna935GpkXo6uE  

 

Si vols saber-ne més del tema, entra en aquest enllaç: 

 https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8nere_cinematogr%C3%A0fic 

 

Una mateixa cançó pot provocar diferents sensacions i emocions a cadascú. Sí, sí, ja               

veuràs! Mira aquest vídeo on t’ho expliquen! 

https://vimeo.com/5707574 

 

 

Si vols comprovar si t’has convertit en un autèntic expert en bandes sonores i gèneres                

cinematogràfics realitza aquesta activitat: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1996644-musica_i_cinema_iv_generes_cinem

atografics.html 
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ET PROPOSEM EL SEGÜENT REPTE 

Ets capaç de crear una escena amb una part d’una música d’alguna d’aquestes bandes              

sonores? 

Escull la banda sonora que més t’agradi de les que          

t’hem deixat a sota i representa-la a través de la          

música.  

 

BANDES SONORES 
Harry Potter: https://www.youtube.com/watch?v=W95gCnpMNDM 

E.T: https://www.youtube.com/watch?v=sbBXGJv0iZo 

Piratas del caribe: https://www.youtube.com/watch?v=KsimX_A2Uyo 

Grease: https://www.youtube.com/watch?v=A_J2bcNx3Gw 

Star Wars: https://www.youtube.com/watch?v=nXnW8QEeGDo 

Mary Poppins: 
https://www.youtube.com/watch?v=KnbqAhjL9fA&list=PLiNVoBckLqLlBugMhVtZiyo

MvbTURoG0b&index=3 

Sonrisas y lágrimas: https://www.youtube.com/watch?v=pxhiOMTZCgE 

Mamma mia: 
https://www.youtube.com/watch?v=XYRwFF6yE_g&list=PLNUNA3d9k01lzlsylb8Z8o

orbaDtrmCBQ&index=5 

18 

https://www.youtube.com/watch?v=W95gCnpMNDM
https://www.youtube.com/watch?v=sbBXGJv0iZo
https://www.youtube.com/watch?v=KsimX_A2Uyo
https://www.youtube.com/watch?v=A_J2bcNx3Gw
https://www.youtube.com/watch?v=nXnW8QEeGDo
https://www.youtube.com/watch?v=KnbqAhjL9fA&list=PLiNVoBckLqLlBugMhVtZiyoMvbTURoG0b&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=KnbqAhjL9fA&list=PLiNVoBckLqLlBugMhVtZiyoMvbTURoG0b&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=pxhiOMTZCgE
https://www.youtube.com/watch?v=XYRwFF6yE_g&list=PLNUNA3d9k01lzlsylb8Z8oorbaDtrmCBQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XYRwFF6yE_g&list=PLNUNA3d9k01lzlsylb8Z8oorbaDtrmCBQ&index=5


Indiana Jones: https://www.youtube.com/watch?v=-bTpp8PQSog 

El señor de los anillos: https://www.youtube.com/watch?v=0NoevtVvmIE 

Cazafantasmes: https://www.youtube.com/watch?v=_TJq59dES40 

Cantando bajo la lluvia: https://www.youtube.com/watch?v=Wu1taPPpnv8 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la gravació d’un vídeo  
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REFLEXIÓ SETMANAL DE LES TASQUES (setmana 8) 

NOM:  

VALORACIÓ Molt fàcils Fàcils Complicades Difícils 

Com has trobat les feines d’aquesta      
setmana? 

        

 

Quina proposta de treball t’ha agradat més? 

 

 

En quina proposta de treball creus que has de millorar? Per què? 

  

 

Explica’ns tot el què has après durant la setmana. 
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