
CE IP  P INTOR  CASTELL

GESTOS DE PEL.LÍCULA
GRAVA  UN  V ÍDEO  REPRESENTANT  GESTUALMENT  UNA

PEL . L Í CULA .

EL  V ÍDEO  HA  DE  SER  MILLOR  EN  HOR ITZONTAL

SENSE  PARLAR  N I  CANTAR  O  REPRODU IR  LA  BANDA

SONORA .

FES -ME  ARR IBAR  EL  TEU  V ÍDEO  (AL  REQUADRE  DE  LA

PROPOSTA  SETMANAL  TROBARAS  D IFERENTS  OPC IONS )

D A T A  L Í M I T :

D I M E C R E S  1 7  D E  J U N Y

AN IMA ’T  I  FES  EL  TEU  V ÍDEO  DE

PEL . L Í CULA !



PROPOSTA D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ FÍSICA del 15 AL 19 DE JUNY 
 

Hola xics i xiques!! 
 
Ara, sí que sí, estem acabant! I jo, que amb això del confinament, ja m’estan ballant les                 
setmanes… Mare meua com ha passat de ràpid després de tot!! 
La idea era de continuar amb una sessió de POWER IOGA aquesta setmana... Però resulta               
que ja és l’última! 
 
Així que us vaig a proposar una activitat, que si us animeu i participeu tots, pot ser                 

molt divertida. A més farem partícipes d’aquest joc a tota l’escola! 
No obstant això, si a algú li ha agradat aquesta aproximació al Ioga, vos deixo l'enllaç a un                  
canal de Youtube on podreu trobar moltes sessions diferents i per a tots els nivells: 
 
https://www.youtube.com/user/MalovaElena 
 
Però bé, anem al TORRÓ! Una part a la qual li volia dedicar una unitat didáctica sencera, i                  
no va poder ser, era: L'EXPRESSIÓ CORPORAL. 
Aleshores, vos propose el següent: 
 

● Heu de grabar-vos un vídeo, representant per MÍMICA una pel·lícula,          
mitjançant gestos i sons (no es pot parlar ni cantar la banda sonora). 

● Podeu utilitzar algun objecte per fer la representació o servir-vos de l’espai físic. 
● Envieu-me’ls abans del dimecres 17 a través de qualsevol de les vies de             

comunicació de baix. 
● Indiqueu-me al missatge de quina pel·lícula es tracta (tranquils, només ho sabré jo             

abans de penjar les solucions uns dies després. La idea és que tots us trenqueu un                
poquet el cap tractant d’endevinar-los tots). 
 

Prepararé un vídeo amb tots els que reba de les dues classes i el dijous el penjarem a la                   
web del cole perquè tothom pugue participar i tractar d'endevinar la pel·lícula. 
Cada vídeo tindrà un nombre assignat, així que prepareu paper i llapis per anant apuntant               
les vostres solucions… Penjarem la resolució en uns pocs dies. 
 
Ací vos deixo el meu vídeo a modo d'exemple: 
 
https://youtu.be/MJGzIqJvU7w 
 
Recordeu, tot i que podeu utilitzar material “de atrezzo” i disfressar-vos, que allò més              
important ha de ser la vostra interpretació!! 
 
Vinga ANIMEU-VOS a participar! 
 
A més de passar una bona estona gravant el vídeo, pot ser un record molt xulo per                 
acomiadar-se d’aquest curs tan especial! 

https://www.youtube.com/user/MalovaElena
https://youtu.be/MJGzIqJvU7w


 
 
ENVIEU-ME MATERIAL I DUBTES: us propose aquestes alternatives (sé que alguns heu            
tingut problemes per mail) 
 

● Tèlegram: busqueu-me per el nom d’usuari al buscador: “@gargallo_sau” 
● Arxiu compartit al drive: si teniu gmail podeu pujar el document al vostre drive i a la                 

opció de compartir del vídeo el compartiu amb la meua adresa:           
gargallo_sau@gva.es  

● Envieu-me l'arxiu mitjançant WE TRANSFER: https://wetransfer.com/ és una        
aplicació en línia on podeu enviar arxius sense registrar-se com a usuari i de forma               
gratuïta (quan entreu us ficara si voleu obrir un compte i tal..., heu de clicar en “no                 
gracias”). Heu de pujar l'arxiu, indicar el correu a qui el voleu enviar             
(gargallo_sau@gva.es) i el vostre correu (per rebre la confirmació de que ha arribat             
eixe arxiu). 

 
QUALSEVOL DUBTE podeu contactar amb mi mitjançant WEB FAMILIA o al meu            
CORREU: gargallo_sau@gva.es 
 
Cuideu-vos molt i esperem que ens puguem veure aviat ; 
SALUT I ESPORT! 
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