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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Aquest projecte pretén desenvolupar el coneixement del propi 
cos, així com la imaginació i la creativitat  a partir de  
l’expressió corporal i la dansa creativa. 

A través d’activitats que anirem proposant setmanal o 
quinzenalment, haureu de fer un treball de coneixement del 
vostre propi cos, fins a ser capaços d’imaginar i crear les 
vostres pròpies coreografies.



ACTIVITAT 3: JUGUEM AL:”GESTOS”
Del 4 a l’18 de maig

Material que necessitarem:

- Qualsevol cosa que tinguem per casa que ens pugui servir en la 
representació.

- Reproductor de música (si us fa falta)



Descripció de l’activitat:

- Durant aquesta setmana elaborarem un vídeo per a jugar al “Gestos”. Ens 
haurem de preparar una acció, objecte, esport, instrument… que vulguem 
representar per a què els nostres companys i companyes ho puguin endevinar. 
Podem disfressar-nos amb allò que tenim per casa o fer servir qualsevol cosa 
que tinguem que pugui enriquir i ajudar en la representació.

- Haurem de gravar un vídeo de màxim 10 segons de durada EN FORMAT 
HORITZONTAL i enviar-lo als mestres de música i educació física. En aquest 
correu haurem d’indicar quina acció, objecte… s’ha representat. AL VÍDEO NO 
ES POT DIR!

- Amb els vídeos que ens arribin farem un recull per cicles i els penjarem als 
blocs de tots els cursos per a què puguem jugar des de casa en família i 
adjuntarem un pdf amb les respostes del que ha representat cada nen i nena. 
Data d’entrega: 18 de maig



com ho fem arribar als mestres?
- Per fer-nos arribar els vostres vídeos envieu un correu als mestres de música i 

d’educació física (important enviar-ho als dos) i indicar la resposta al correu. 

marta@iepladelavella.cat i sabina@iepladelavella.cat (alumnes 1r i 3r)

marta@iepladelavella.cat i carlos@iepladelavella.cat (alumnes de 2n,4t, 5è i 6è)

- A l’assumpte del correu poseu:
- el nom i cognoms del nen/a,
- el curs i
- el número d’activitat que s’envia

- Exemple:  MARC FERRER 3R A ACTIVITAT 3
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