
 

  
 

Setmana del 8 al 12 de juny de 2020 

 

Planificació de la setmana 

DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

Proposta 8   Proposta Anglès 

 

Devolució 

Proposta 8 

Rúbrica Proposta 8 

 

 

 

PROPOSTA 8 

Dins d’aquesta proposta hi trobareu 2 activitats.  

ACTIVITAT 1. Fem la reserva! 

ACTIVITAT 2. English. Backpack 

 

El nostre projecte de les colònies de 6è ja s’acaba. Aquesta setmana faràs una 

mica de vista enrere per veure tots els passos que hem fet durant aquest 

projecte. Han estat moltes activitats, moltes propostes que t’ha portat a saber 

moltes més coses de com serà el final de curs de l’any vinent! 

A l’activitat 1 hauràs d’escriure una carta dirigida als monitors de la casa de 

colònies on anirem. En aquesta carta hauràs de fer la reserva, explicar per què 

has triat aquella casa i també els podràs explicar tot el que has fet durant 

aquest projecte, des de l’inici, quan vas reflexionar sobre quins objectius volies 

complir durant les colònies, fins al menú que has pensat per la casa, passant 

pels pressupostos, la maqueta, ... Si mires enrere, veuràs que has fet moltíssim! 



 

  
 

A l’activitat 2 hauràs de preparar la teva motxilla, que és l’últim que ens falta 

per tenir-ho tot a punt abans de marxar. Pensa que no et pots oblidar de res!!!  

 

Les preguntes que sortiran a la rúbrica d’aquesta setmana són:  

Activitat 1: Fem la reserva! 

- La meva carta té una capçalera i una salutació 

- A la carta que he escrit hi he posat la presentació i un comiat amb la 

signatura. 

- He exposat més de tres motius explicant per què he triat aquesta casa. 

- He fet la sol·licitud de reserva convençuda/convençut del que vull. 

- Per escriure el text, he cuidat el vocabulari i els signes de puntuació. 

 

I quan ja hagis acabat, dedica una estona a pensar com ho has fet. 

RECORDA D’OMPLIR LA RÚBRICA UN COP HAGIS FET TOTES LES 

ACTIVITATS.  

LA RÚBRICA ÉS IMPORTANT I US HA DE SERVIR PER ANAR MILLORANT 

EN TOTS ELS ASPECTES QUE HI APAREIXEN. FEU-LA PENSANT EN COM 

HEU TREBALLAT.  

A L’APARTAT D’OBSERVACIONS PODEU POSAR SI US HA AGRADAT 

ALGUNA ACTIVITAT, SI US HA COSTAT, ... EL QUE US HAGI SEMBLAT.  

PER FER LA RÚBRICA CLIQUEU AQUÍ. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmxLYzO7ISMvVGcK0Rz4yKvfNGhMuGBoHu_YS0rUyNHkLbjw/viewform?usp=sf_link

