TASQUES

( 8-6 / 16-6)

Que soni la Música!!!
Aquesta setmana ja és la darrera que us presentarem una proposta i
volem que sigui força especial, si més no, molt alegre i ens agradaria
que construissiu el vostre propi instrument. Aquest bloc de tasques
serà pel dia 16 i totes les activitats són recomanables, per tant, ja
no seran avaluades.
Com ho farem?
Us proposem de de crear instruments musicals amb materials
reciclats que podeu trobar per casa. Us adjuntem un enllaç on
trobareu tutorials i idees que us poden servir.

https://maresipares.cat/instruments-musicals/

BIBLIOTECA CONFINADA VII !!!
El proper divendres DARRERA SETMANA Us donem les gràcies pels
vídeos que ens heu fet arribar tots aquests dies. Junts hem fet una gran
biblioteca!!!

REPTE MUSICAL
1.Construeix el teu instrument amb materials reciclats que trobis per
casa, fes una foto i ens l’envies
2.Fes una descripció del teu instrument explicant com és, per a què
serveix, com l’has fet, si és de vent, de percussió…. ( pots fer servir la
guia que t’adjuntem)
PDF _ DESCRIPCIÓ INSTRUMENT + GUIA (Setm. 8-6-2020)
MÉS PROPOSTES
També us adjuntem un seguit de propostes de tot tipus que segur que us
encantarà de fer.
PDF _ MÉS PROPOSTES 1r (Setm. 8-6-2020)

ANGLÈS
*”FEELINGS and EMOTIONS!”.
Nois i noies… Pensar en la MÚSICA i fer un bonic instrument us farà sentir
super ALEGRES, segur!!! (you’re going to be HAPPY!).
Fem un ràpid repàs, en aquesta DARRERA TASCA d’anglès, de vocabulari
referent a altres EMOCIONS I SENTIMENTS que, probablement, haureu
tingut durant tot aquest temps que no heu anat a l’escola. Som-hi!
-SONG: “Feelings and Emotions with Patty Shukla”. Amb la CANÇÓ
d’aquest vídeo fareu un complet recorregut per tota mena d’emocions!!!
-FEELINGS QUIZ: al 2on vídeo veureu uns quants personatges que potser
coneixeu i… haureu d’anar ENDEVINANT quin sentiment expressen.
-1st WORKSHEET: “Draw the faces”. Tot el millor que pogueu…, omplireu
unes cares dibuixant els estats d’ànim que veureu escrits.
-2nd WORKSHEET: “Match and write”. Haureu de relacionar unes paraules
amb els seus dibuixos corresponents i, finalment, escriure-les.
*Penseu una cosa: YES! Ens podem sentir de moltes maneres, però hem
d’estar ARA més CONTENTS que mai! Hem fet tots un gran esforç i en podem
estar ben orgullosos!!! Així doncs…
DON’T WORRY, FEEL GOOD and BE HAPPY!!!!!!!
A VERY BIG HUG and KISSES!!!!!
https://agora.xtec.cat/iepladelavella/categoria/departaments/angles/

Pdf Draw the faces!
Pdf Match and write!

EDUCACIÓ FÍSICA:
Fer algun dels reptes que trobareu al següent enllaç:
https://agora.xtec.cat/iepladelavella/wp-content/uploads/usu753/
2020/06/Reptes-EF-CI.pdf
PROPOSTES DIGITALS
JOCS
EL MUSIJOC (Proposta de joc en família)
https://maresipares.cat/el-musijoc-propostes-i-activitats-musicals-per-jugaren-familia/
JOC JCLIC INSTRUMENTS MUSICALS
https://clic.xtec.cat/projects/bim_bam/jclic.js/index.html
Juguem al samborí musical (xarranca)
https://www.youtube.com/watch?v=l3e_2b0F1G4
https://www.youtube.com/watch?v=4ySoO5-Y8Rw

VÍDEOS I AUDICIONS
La isla de los sonidos (Conte animat)
https://www.youtube.com/watch?v=chMTUaUmAxc&list=PLB1B5422D9B104
D17
Adaggio de Primavera de Vivaldi (imatges animades al són de la música)
https://www.youtube.com/watch?v=YFWwcWwEOb8
La petita flauta màgica _ Mozart (Representació complerta de l’obra
Músical)
https://www.youtube.com/watch?v=0-l34EMFchM&list=RD0-l34EMFchM&star
t_radio=1
En Pere i el Llop (per escoltar)
https://www.youtube.com/watch?v=RJiz7Uqs6XQ
Presentació dels personatges del conte En Pere i el Llop, (en castellà)
https://www.youtube.com/watch?v=ppBrUo528T

