Comunitat de Mitjans (1r-2n- 3r)


REPTES: BLOC 7
  L’univers
Ara escric!
Llegeix la lletra de la cançó “Els planetes
” i contesta les preguntes en un full de paper
o a l’agenda. Recorda de posar la data, fer respostes llargues i fer molt bona lletra!!
1- Quin és el títol d’aquesta cançó?
2-Quins són els planetes del Sistema Solar?
3-Què vol dir trapella? Tu ho ets? Per què?
4-Com es diu el planeta “presumit”?
5-Per què diu: Mercuri vigila no et cremis el cul?
6-Qui són els planetes fredolics? Per què?
7-I tu, en quin planeta vius?
També la pots escoltar i cantar clicant aquí!
https://www.youtube.com/watch?v=mK5KKj-1elg

Innovamat
- No oblidis entrar quinze minuts cada dia al 
BMATH!
Repte per 1r
https://www.youtube.com/watch?list=PLTJatQ6w11aXZ-fFZS5nrDdx3n8E
MlTaS&v=cKvCv2puefM&feature=emb_title
- En aquest vídeo t’expliquen les solucions de la setmana passada
- Per ser bons matemàtics és molt útil ser persones endreçades
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Repte per 2n
https://www.youtube.com/watch?v=3CRc7gYMSYU&feature=emb_title
- Pots trobar totes les maneres de construir cadascuna de les alçades?
Repte per 3r
https://www.youtube.com/watch?list=PLTJatQ6w11aVbjZSdhZlR5wkWo_
IhfiMo&v=D6-3ybxak94&feature=emb_title
- I amb 13 rodes, també hi hauria 7 maneres d’aconseguir-les totes?

Story telling

https://www.youtube.com/watch?v=mQrlgH97v94
https://www.youtube.com/watch?v=XX-oSuVU6WY
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Mou-te!
Vídeo explicatiu i repte:
https://www.youtube.com/watch?v=31uEZbTg98k&feature=youtu.be
Escalfament i exercicis:
https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI
Estirem i ens relaxem
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY&t=51s

CANÇONS BALL FINAL DE CURS:
Per
1r i 2n Celebremhttps://www.youtube.com/watch?v=M_nnUuMAZbI
Per
3r
Sucrehttps://www.youtube.com/watch?v=RDTsTFaeiK4
Us haureu de gravar en vídeo ballant la cançó
●
●
●
●

Entre 20 i 40 segons més o menys
Cal gravar el vídeo en HORITZONTAL
Envieu els vostres vídeos!
És molt important que ens els envieu per mail, així el resultat final serà de
qualitat, penseu que és el 
“Ball de fi de curs”

HELENA: hmadurel@xtec.cat

ROSA: rayxendr@xtec.cat

JÚLIA: jturull@xtec.cat
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Som artistes!
COET VOLADOR
Segueix les instruccions del document pdf per aconseguir
el teu coet volador.
Per inspirar-te escolta aquesta cançó
https://www.youtube.com/watch?v=r4wbs-jaA9I&list=RDmK5KKj-1elg&index=4

Parlem i escoltem
- Conte infantil “ De què fa gust la lluna?”
https://www.youtube.com/watch?v=dze2Zi195ys&feature=youtu.be
T’ha agradat el conte? perquè? Envia un 
audioa la teva mestra i explica-li què
és el que més t’agrada del conte

El món per un forat
- Observa aquest vídeo sobre la creació de l’univers
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/la-historia-de-lunivers-en-10-minuts/vi
deo/5748945/
- I ara, pots explorar els següents enllaços per descobrir més coses sobre
l’univers i l’astronomia
https://spaceplace.nasa.gov/sp/
https://maresipares.cat/astronomia-des-de-casa/?utm_campaign=astronomia&utm
_medium=email&utm_source=acumbamail
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Un món de sons
Hola astronautes!!
El compositor Gustav Holst va composar una obra musical per a cada planeta.
Aquí et deixo:Júpiter de Gustav Holst.
Gaudeix-la i... que voli la imaginació!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=j8J1SL-KhlQ&feature=
emb_logo
Si t’ha agradat...pots seguir viatjant pel sistema solar de la mà de Gustav Holst,
et queden molts planetes per visitar!!
MOLT IMPORTANT
: Envieu els vostres treballs, fotos i vídeos en acabar el BLOC,
rebre-ho el mateix dia ens facilita molt la feina!


Moltes gràcies!!

