
COLÒNIESConfi

5è i 6è de primària

8-9-10 de juny



ELS REPTES  
 DE LA TARDA 



REPTE 1 



BALLEM: TIK TOK CHALLENGE 
https://drive.google.com/file/d/1plh-JwixMZZtRmWOPwhL6sm2yHrXKCBK/view?ts=5ed89cd1  



INSTRUCCIONS 
https://vm.tiktok.com/KEFQR8/ 
https://vm.tiktok.com/KErRWK 

 



EL TIK TOK CONSISTEIX EN REPRODUIR UNS MOVIMENTS DONATS AMB 
UNA MÚSICA DETERMINADA. 
TENIU DOS MODELS A SEGUIR A LA PÀGINA ANTERIOR. 
 
VOSALTRES PODEU FER-NE UN AMB LA VOSTRA VERSIÓ ORIGINAL I 
PERSONALITZADA. 

HO PODEU FER SOLS O EN PETIT GRUP!!!!! 
HO PODEU GRAVAR A LA MATEIXA APP O EN EL MÒBIL. 
 
HEU DE FER UN BON ASSAIG PERQUÈ US SURTI MOLT BEN FET! 
 
LA GRAVACIÓ DURARÀ UNS 20 SEGONS! 
 
APA, SEGUR QUE US SORTIRÀ PERFECTE!!!!!! 

COM HO FAREM... 



REPTE 2 



UN BARRET MOLT ANIMAL! 
https://drive.google.com/file/d/1EB2Sh9ii2GU6vfEwB72WuwZh00FuIiW1/view?usp=sharing 
 



SI VAS A LA MUNTANYA, POTSER T’AGRADARIA SER…. 

       



PENSA EN UN ANIMAL QUE T’AGRADI… 

I fes-te un barret que s’hi assembli, avui a la nit el necessitaràs!!! 

És molt fàcil, pots fer una paperina amb paper de diari i decorar-la bé. 

 
 

                             

                                               

 

 
 



MÉS IDEES… 



PER AQUESTA NIT… 
Fes el barret ben bonic i que sigui 

divertit!!! 

 



REPTE 3 



DISCOTECA!! 
https://drive.google.com/file/d/1VcRIVsclNdl5n3D3QCD8RCJKWryk2ZNH/view?usp=sharing 
 



NO US HO PERDEU!!! 
RECORDEU: 
HORA: 21:30h 

Poseu-vos ben guapos i ben guapes! 

5è:  
https://us04web.zoom.us/j/76478771307?
pwd=S3l2eE1hMGZUNENPZTNsR2pwWm1tdz09 
 

6è:  
https://us04web.zoom.us/j/77652668558?
pwd=cE9IREpWS01jYkI5NWZkSzN2UTM1dz09 
 



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! 


