
 

 

ACTIVITAT 1. Fem la reserva 

Has estat treballant molt durant aquests mesos, ja toca anar fent la 

conclusió d’aquest projecte. 

En aquesta activitat hauràs d’escriure una carta dirigida als monitors de 

la casa colònies a la que t’agradaria anar per fer la reserva de la casa. 

Després d’aquest projectes que has anat fet, tens moltes coses per 

explicar! 

Has estat treballant molts aspectes que estan relacionats amb la casa 

de colònies. Aquí hi tens el que has anat fent: 

 

Proposta 1 - Objectius de les colònies. 

Proposta 2 - Conte d’unes colònies. 

Proposta 3 
-  Plànol de la casa de colònies. 

- Càlcul de perímetres de la casa. 

Proposta 4 

- Maqueta. 

- Concurs de reporters (paisatges de 

Catalunya). 

- Poesies dels paisatges. 

Proposta 5 

- Escape room (distàncies) 

- Completar textos (característiques dels 

paisatges) 

Proposta 6 - Pressupostos. 

Proposta 7 - El menú de la casa. 

Proposta 8 - Preparem la motxilla 



 

Mataró, 8 de juny de 2020 

Bon dia monitors i monitores, 

Sóc en Manel Moreno de 5èC de l’escola Montserrat Solà de Mataró. Estic fent un projecte 

sobre les colònies de 6è.  

He triat la vostra casa perquè ... 

Durant el projecte de les colònies he fet una maqueta d’una casa de colònies que m’ha ajudat a 

veure ... 

A l’Escape Room que he fet, hem treballat les distàncies ... 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció, espero una resposta! 

Manel Moreno 

       Signat, 

 

 

 

 

Objectiu de l’activitat:  

Aquesta carta t’ha de servir per explicar per què has triat aquesta casa 

de colònies.  

Segurament durant totes aquestes setmanes has estat buscant cases de 

colònies i segurament ja n’has triat una. Si encara no ho has fet, has de 

buscar-ne una que estigui a la muntanya. 

Quan la tinguis, ja podràs començar la redacció d’aquesta carta.  

T’animem a fer un text ben elaborat, que estigui treballat i que expliqui 

molt bé aquests dos aspectes: 

1. Per què vols anar a aquesta casa. 

2. Quines propostes del projecte m’han ajudat a tenir  

criteri per decidir la casa.  

Per escriure la carta has de fer servir aquest format: 

 

  

Capçalera: Lloc i data des 

d’on s’envia la carta. 

Salutació: dirigida a les persones 

que reben la carta 

Text: Contingut de la 

carta 

Comiat, nom i 

signatura 



 

 

Què hi heu de posar? 

El més important de la vostra carta és el que hi heu d’escriure.  

La forma, distribució, mida, ... de la casa de colònies: idees que hem après 

fent el plànol i la maqueta.  

La comarca on està ubicada té un accés fàcil per anar-hi per autopista o 

carretera (hem decidit anar a la muntanya: Prepirineu o Pirineu de les 

diferents províncies de Catalunya) 

L’entorn de la casa que a nosaltres ens agrada: 

-paisatge: rierols 

-vegetació: arbres , plantes silvestres… les olors que fan.              

-Fauna: animals que hi podem trobar  

-Temperatura: temperatura molt agradable. 

El menú que ens oferiu ens agrada perquè és molt equilibrat, a nosaltres ens 

agrada l’alimentació sana, ens agrada cuidar-nos. 

Estem convençuts que som allò que mengem 

Les activitats que oferiu ens agraden moltíssim, podem fer: 

- activitats de nit: cal dir quines. 

- activitats a l’exterior: cal dir quines. 

- a l’interior per si plou 

 

Aquestes idees que hi teniu en aquesta graella són perquè les utilitzeu, si 

voleu, per escriure la vostra carta. També podeu afegir-hi moltes altres 

aspectes que trobeu interessants d’explicar.  

Volem veure un text ben elaborat, ben pensat i que resumeixi el treball 

que hem estat fent durant aquest trimestre.  

Abans d’entregar la carta, fes la revisió per assegurar-te que està ben 

escrita, ben presentada i que hi ha les mínimes faltes d’ortografia. 



 

RECORDA QUE HAS DE FER L’ENTREGA AL TEU DRIVE DE L’ESCOLA 

- Si ho fas amb l’ordinador, has d’entregar un document de text amb la teva 

carta escrita i revisada. 

- Si ho fas a mà, una fotografia amb la teva carta escrita i revisada. 

 

 

 

 

 

 

 

MESTRES I ESPECIALISTES DE CINQUÈ 

 


