
COLÒNIESConfi

5è i 6è de primària

8-9-10 de juny



ELS REPTES  
 DE LA TARDA 



REPTE 1 



APRÈN HA SER UN GRAN O UNA GRAN XEF!! 
 

https://drive.google.com/file/d/116TJK6qelmhzflmhn39SNAw_Ik5VaQlz/view?usp=sharing 



 

 

 

	
COLÒNIES CONF INADES 

APRÈN HA SER UN GRAN O UNA GRAN XEF!! 
	
Enguany no podràs tastar els diferents àpats de la casa de colònies però sí que pots 
veure a la Pau la A lós ,  guanyadora de la quarta ed ic ió de 'MASTERCHEF 
Jun ior ' ,   que va demostrar en el 'talent' de TVE-1 que era una gran cuinera, però 
també que es desenvolupava molt bé davant les càmeres. I totes dues coses es van 
poder comprovar després del seu triomf al programa 'Un dos t res . . .  xef !  .  Fa 
el programa Manduka , al canal Super3. 
 
Aquí teniu dues receptes que ens proposa la Paula. Les dues són molt fàcils, tria la 
que vulguis i la fas per a convidar a dinar o berenar els teus pares, familiars o amics. 
 

	
	

	
Creps ràpides fetes a casa 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/manduka/creps-rapides-fetes-a-casa/video/6041229/ 
 
        Brownie Mandúker 
 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/manduka/brownie-manduker/video/6041235/ 

 



 

 

 

 
 

Ø Ens pots ensenyar fotos o el vídeo de com fas la recepta de cuina o millor, 
com us la mengeu!! 

Ø Envieu els vídeos o les fotos a: 

	
	 	 	

conficolonies2020@gmail.com 

	
	
Recorda : els v ídeos en hor itzontal i  durada d ’uns 2 
2 o 3 minuts .  

	
TASTA LA TEVA CREACIÓ CUL INÀR IA ! !  

 
DE BEN SEGUR QUE ET LLEPARÀS ELS D ITS ! !  

 
 

 
AH ,  I  S I  VOLS FER MÉS REAL QUE ETS A LA CASA DE COLÒNIES ,  

POTS POSAR UNA MICA DE COLORANT A LES BEGUDES ! ! 
	 																							
	

	 	 	 	BON PROF IT ! !  



REPTE 2 



BOLBORETA ESCAPE ROOM! 
https://drive.google.com/file/d/1gZltxBVvpqqGsEVL7-mHsXGToDHFYSXT/view?usp=sharing  



INSTRUCCIONS 
https://projectes.fundesplai.org/escape/  

Seràs capaç d’ajudar a la Bolboreta? 

Acabes d’entrar a la Bolboreta Escape. Calcula que necessitaràs 1h-1h30 per acabar! 



 REPTE 3 



 LA LLUNA A CASA! 

https://drive.google.com/file/d/1Bn6UiSh2kkiQkZqH3Tp4UCzuDZqC6_iK/view?usp=sharing 



LLUM DE LLUNA! 
Porta la lluna de les colònies a casa teva! 
 
1- Infla un globus (pot ser de la mida que vulguis). 
2- Amb un pot, dilueix aigua i cola blanca. 
3- Amb paper higiènic fes mínim dues capes sobre el globus. 
4 - Deixa assecar 
5- Pinta taques amb negre o platejat i deixa assecar 
6- Pinta tota la lluna blanca. 
5- Posa llum a dins. 
 
i… 
 

    A gaudir de la vostra llum en forma de lluna! 



REPTE 4 



CANTEM L’HORA DELS ADEUS 
https://www.youtube.com/watch?v=zKK2-CqkYbM  

MIREU EL VÍDEO I ASSAGEU LA CANÇÓ. 
 

A LES 16 h, TOTS A PUNT PER A CANTAR-LA! 



INSTRUCCIONS 
1.- A les 16h,  tots junts ens acomiadem de les conficolònies. 
 
2.- A cinquè teniu un enllaç per connectar-vos tots alhora al ZOOM. 
A sisè, també teniu un altre enllaç per a connectar-vos tots alhora al ZOOM. 
 
3.- Ens agradaria que tots estiguéssiu ben a punt i preparats per a cantar ben 
fort! 
4.- QUINA LLÀSTIMA, JA S’HAN ACABAT LES CONFICOLÒNIES! 
 
 
 
 



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

 
 conficolonies2020@gmail.com 



US 

TROBEM 

A 

FALTAR! 


