
 

Bona   dia   famílies,  

Aquesta   setmana   ens   hem   tornat   una   mica   més   científics   i   els   reptes   que   us   proposem   giren   al  
voltant   del   tema   de    l’aigua.  

Per   això   volem   que   us   torneu   uns   científics   i   tingueu   moltes   ganes   d’investigar.  

 

Esperem   que   us   agradin   els   reptes   que   us   proposem!!!  

 

REPTES   MEDI  

1. Mireu   aquests   vídeos   per   poder   familiaritzar-vos   amb   el   tema:  

h�ps://www.youtube.com/watch?v=FbnTccEBB2Y  

h�ps://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg  

 

2. Us   proposem   fer   un   experiement   utilitzant   l’aigua.   Aquí   us   deixem   un   munt   d’exemples   de  
diferents   experiments   que   podeu   fer.   En   trieu   un   i   el   feu.   Mentre   el   feu   us   heu    de   gravar   en  
vídeo    i    explicar   el   vostre   experiment :   quins   materials   heu   utilitzat,   com   l’heu   fet,   què   ha  
passat....  

Mireu   aquest   vídeo   que   us   ho   expliquem   molt   bé:     https://youtu.be/MdPR5U7kV5I  
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En   aquesta   web   trobareu   molts   exemples   d’experiments   amb   aigua:  
https://maresipares.cat/experiments-per-fer-amb-aigua/  

Envieu   el   vídeo   o   una   fotografía    del   vostre   experiment   pel   correu   de   la   vostra   tutora.  

 

REPTES    CATALÀ  

Mireu   aquest   conte   atentament.   Ens   explica   la   historia   d’una   gota   d’aigua.   

CONTE   DE   LA   GOTA   D’   AIGUA    https://www.youtube.com/watch?v=uPT_r0UwkF0  

Després   dibuixeu   la   vostra   gota   i   expliqueu   com   es   sent:   enfadada,   trista,   contenta….   I  
perquè.  

Feu   un   dibuix   i   envieu   al   correu   de   la   tutora .  

 

REPTE    MATEMÀTIQUES :   

Entreu   en   els   jocs   i   practiqueu   el   càlcul   mental.   A   veure   qui   guanya:  

http://www.cristic.com/portfolio-items/jet-ski/?portfolioID=10508  

 

RETO   CASTELLANO :  

¿CÓMO   SUENA   EL   AGUA?  
¡Os   proponemos   un   reto   sonoro!    ¡Escucha   con   atención   los   siguientes   audios   y   trata   de  
averiguar   a   qué   corresponde   cada   sonido!   

Para   escucharlos,   pincha   el   siguiente   link:  

RETOS   SONOROS  
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ENGLISH   CHALLENGE  

Good   morning   boys   and   girls!  

Aquesta  setmana  us  demanem  que  estudieu  i  practiqueu  les  emocions  per  poder  dir,  cada               
dia,   com   esteu   o   com   us   sentiu.   

El  primer  que  heu  de  fer  és  confeccionar  les  vostres  pròpies flashcards             
de  les  emocions.  Feu  servir  els  fulls  que  tingueu  per  casa,  no  cal  que               
sigui  un  full  gran  per  cada  emoció,  per  cada  full  en  poden  sortir  dues  si                
el  partiu  per  la  meitat. (una flashcard  és  una  targeta  que  conté  una  paraula  i  un                 
dibuix   per   anar   estudiant   el   vocabulari,   de   vegades   les   fem   servir   a   classe).  

 

A   cada   full   hi   escriviu   una   de   les   següents   emocions   i   en   feu   el   dibuix   corresponent   

(com   us   surti!   Segur   que   quedarà   molt   bonic!):   

Happy  Content/a  Sleepy  Adormit/da  

Sad  Trist/a  Angry  Enfadat/da  

Hungry  Amb   gana  Tired  Cansat/da  

Thirsty  Amb   sed  Calm  Relaxat/da  

 

Podeu   penjar   les   vostres    flashcards    a   la   paret   de   la   vostra   habitació   per   veure-les   cada   dia!   

Haureu   d’aprendre   a   dir   en   veu   alta,   cada   dia,   com   esteu,   fent   servir   la   frase    “Today   I  
am...”.   

Us  demanem  que  us graveu  amb  el  mòbil  dient  la  frase  sobre  com  us  sentiu  i  la  feu  arribar                    
a   les   mestres   amb   el   correu   que   ja   teniu.   Ho   podeu   fer   un   o   dos   dies.  

IMPORTANT:   GRAVEU   EL   VÍDEO   EN    HORITZONTAL!  
Entreu  a  aquest  enllaç  i  trobareu  un  vídeo  explicatiu  de  l’activitat  i  exemples  del  que  heu  de                  
fer:   

https://youtu.be/yGETP1-1w74   

Fàcil,   oi?  

A   practicar,   doncs!   Esperem   amb   ganes   els   vostres   vídeos!  

Thank   you!   See   you   soon!  

 

 

https://youtu.be/yGETP1-1w74


 

REPTE   MÚSICA:   

Aquesta  setmana  va  d’aigua  i  el  repte  que  us  proposem  és fer  un  xilòfon  d’aigua .  No  us  preocupeu  que  és  molt  fàcil!                       
Recordeu   què   era   un   xilòfon?    Teniu   unes   imatges   per   fer   memòria!  

  

 

 

 

 
 

Què   haureu   de   fer   servir   per   construir   el   vostre   xilòfon?  

GOTS   DE   VIDRE   GRANS   O   PETITS,   AMPOLLES,   RECIPIENTS   ALLARGATS,...  

Si   voleu   experimentar   podeu   afegir   colorant   alimentari   a   l’aigua.  

 

GOTS   DE   VIDRE   IGUALS   O   DIFERENTS  
MIDES  

 
POSEU   DIFERENTS   

QUANTITATS   D’AIGUA  

 
 

 

Per  tocar,  ja  sabeu…  no  heu  de  picar  fort!  Aneu  combinant  els  gots  per  intentar  fer  l’escala  musical.  Desprès  ja                     
�ndreu   el   vostre   instrument   per   fer   música   aquà�ca!  

Podeu   enviar   un   pe�t   vídeo   de   les   vostres   composicions   amb   aquest   instrument   aquà�c!  

  



 

 
REPTE   D’EDUCACIÓ   FÍSICA :  

Representar   accions   d'esports   d'aigua.  

“ EN   PERE   DIU”  

Cadascú   és   el   conductor   del   joc   “En   Pere   diu...”.   

1. Pensarem   i   escriurem    en   un   full   amb   lletra   grossa   diferents   esports   que   es   realitzin   a  
l'aigua.  

2. Acció:    direm    “ en   Pere   diu...   que   ens   movem   com...   nedadors ” ,   i   hem   de   representar   el  
moviment   de   l'esport   aquàtic   durant   uns   segons.  

3. Hem   de    representar,   mínim,   5   esports   aquàtics    de   forma   seguida   en   l'ordre   que   vulguem!  

Pots   fer   una    foto    o   un   breu    vídeo    per   mostrar   la   teva   feina   creativa!   Envia-ho   a   la   teva  tutora.  

 

EXTRA:   Per   passar   una   bona   estona   ..ballem!  https://youtu.be/z0evAuWFlPs?t=68  

 

 

 

 

 

 

RECORDEU  QUE  NO  TOTS  ELS  REPTES  TENEN  RETORN  I  QUE  QUAN  ENVIEU  ELS              
VOSTRES   TREBALLS,   CAL   QUE   POSI   EL   NOM   DELS   ALUMNES.  

ENVIEU   ELS   REPTES   ACONSEGUITS   AL   CORREU   DE   TUTORS:  

ESTHER   1rA:    tutor_2013a@escolacongost.com  

JESSICA   1rB:    tutor_2013b@escolacongost.com  

Esperem   que   us   ho   passeu   genial   fent   aquests   reptes,  

 

Moltes   gràcies  
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