
COLÒNIESConfi

5è i 6è de primària

8-9-10 de juny



ELS REPTES  
 DE LA TARDA 



REPTE 1 



CONEIXEM L’ENTORN:  

ABRACEM ELS ARBRES! 
https://drive.google.com/file/d/1VaLVx40KjNyEh-wdXw4UMBCw0VaHs1RE/view?usp=sharing  



 

 

 

SAPS QUÈ  HA PASSAT ?? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ja ho saps :  les mesures de seguretat per ev i tar que e l  
coronav i rus s ’escampi ens obl iguen a quedar-nos a dos 
metres d ’a l t res persones quan sort im de casa .  Per moltes 
ganes que t ingu is de fer una abraçada a un amic o una 
amiga ,  s i  te ’ l s  t robes passe jant pe l  carrer ,  no t ’h i  has 
d ’acostar !  A Is làndia han trobat una so luc ió :  s i  no pots 
abraçar un amic o una amiga ,  abraça un arbre !  
 
M I R A …  

No, a Islàndia no s’han tornat bojos. De fet, això d’anar al bosc i fer abraçades als 

arbres ho recomana el govern islandès. Aquest vídeo de l’ InfoK t’explica el perquè. 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/abracen-arbres-a-islandia/video/6040653/ 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

  
Aquests dies de co lòn ies conf inades no 
podràs gaudir de la natura i d’alguns animals que 
acostumen a haver-hi a les cases de colònies, 
però sí que pots sortir a passejar pel teu entorn 
més proper amb els teus pares. 
 
      ET PROPOSO UN REPTE ... 
 

Ø  A qui o a què fas abraçades durant el 
confinament? Fes-te dues fotos abraçant 
persones o coses que t’estimis molt: 
poden ser els pares, la teva mascota, 
algun llibre… o fins i tot un arbre, és clar!  

Pots demanar algú de casa que t’ajudi amb les 
        fotos. 
 

Ø Si ho prefereixes, pots fer un vídeo en comptes de fotos.. Posa la càmera en 
posició horitzontal i ha de tenir una durada, d’uns dos o tres minuts. 
 
 

  Encerc lar         Rode jar   

 Envo l tar  

 

Estrènyer        Agafar                

Abraçar 
 
 

Ø Les fotos o/i els vídeos els pots enviar a aquest correu: 
 
 
   conficolonies2020@gmail.com 

 



REPTE 2 



CONSTRUIM CABANES! 
https://drive.google.com/file/d/1XlQN6rLkbTLzYNWN8v5ylxENm0RwLyAi/view?usp=sharing 



CONSTRUIM CABANES 
INSTRUCCIONS 

 

Necessitarem alguna cadira, mantes, llençols, coixins, i altres materials  

que vulgueu. 

Ho podeu fer individual o en grup utilitzant alguna de les tècniques  

com Zoom, videotrucada whatsapp, etc. Encara que siguem «grans» , 

Fem volar la imaginació!!! 

Com ho farem?? 

 Apartaré la taula del menjador,  buscaré un lloc ample, o també al sofà. 

Posaré dues o tres cadires al davant de manera que hi hagi espai per posar-me al mig. 

Agafaré un llençol o mantes i ho col·locaré al damunt de manera que quedi un sostre. 

Posaré una estoreta o manta al terra per a poder-m’hi estirar o asseure. 

I ja està feta la cabana!!! 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Si preferiu fer una cabana com a manualitat aquí teniu una mostra: 

Podeu decorar-la com vosaltres vulgueu. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
No us oblideu de compartir les vostres fotografies i vídeos a: 

conficolonies2020@gmail.com  





REPTE 3 



 

 

Nit de terror 
*No apte per ALs cagarrines… 

 

https://drive.google.com/file/d/14hrx5ARcDJ2lHDndl6nXqEUVCXBxM-O2/view?usp=sharing 



1. Avui a la nit farem una sessió de contes de por amb el Zoom. 
 
2. Primer veurem una història terrorífica…..ui, ui, ui! 
 
3. Després aquells que sàpiguen alguna història de por la podran explicar als seus companys 
 

4. Imprescindible portar pijama i si voleu una lot, espelma o objecte terrorífic…  
 

5. A  les 21:30, tots a punt!   

REPTE TERRORÍFIC: 



SI NO TENS POR CONNECTA´T! 
CINQUÈ: 

HTTPS://US04WEB.ZOOM.US/J/79375145188?
PWD=ANJHOFRUAEVHRNJ4ZNU5WEJAM1IWUT09 

SISÈ: 
HTTPS://US04WEB.ZOOM.US/J/79268679353?
PWD=DJUYZFQYUTRKADDEDGVFZGNXCG1ZDZ09 

 

 DILLUNS A LES 21:30H, TOTS AMB PIJAMA! 



REPTE 4 



ACAMPEM! 
https://drive.google.com/file/d/1jmnhGGY_bjA31hQDjybhgKttbTPLbqJ1/view?usp=sharing  



ACAMPEM! 
 

Ho la ,  nens i  nenes de c ic le super ior .   

Ara us proposem una activitat de Bona nit !!  Recordeu fer-vos fotos i si 
voleu també us podeu gravar, sempre en horitzontal. Quan ho tingueu tot ens 
ho envieu!! Ens agradarà molt veure ‘us!! 

                               

Us proposem que us prepareu correctament per tal de dormir bé aquestes  
nits de colònies. 

 Pr imer pas : 
Renteu-vos  bé les dents abans d’anar a descansar, agafeu la pasta i       
e l  raspa l l , preparats, llestos i ja!! 

 

   

 

              



 

 

 

Segon pas : 
Ara volem que trieu e l  p i jama més maco i especial que tingueu. 

Poseu-vos el pijama i feu-vos una foto, també podeu fer un “passe de 
models” explicant el “modelet” que porteu. 

                             

 

 Tercer pas : 
Prepareu el sac de dormir , trieu un lloc especial i diferent de casa 
per passar la nit. Podeu posar un matalàs  a sota si voleu estar ben 
còmodes.  

 

       

 

 

 

                      



 

 

 

Quart pas : 
No oblideu  agafar un l l ibre per l leg i r ,  la  lot  per enfocar bé quan 
vulgueu llevar-vos i un pe lu ix si voleu tenir companyia i estar ben 
divertits. 

 

   

 
C inquè pas : 
Si voleu enviar-nos una foto estarem encantades de veure com us 
heu preparat o com heu dormit, apa  a descansar!! 

 

 

	



No us oblideu de compartir les vostres  
fotografies i vídeos (durada màxima 2-3min.) a: 

 
 conficolonies2020@gmail.com 



US 

TROBEM 

A 

FALTAR! 


