
Què és la comunicació?

Creus que és important poder

comunicar-nos?

Com ens comuniquem les persones?

Som l'única especie que es comunica?

Què necessitem per comunicar-nos?
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Per esbrinar-ho hauràs de

completar totes les proves que

us hem preparat en aquest 

Escape Room!
https://amecinas.wixsite.com/escaperoom

Recorda que tot allò que és nou per a tu, ho pots

escriure en el teu llibret de camp!

ÉS IMPORTANT FER-LES TOTES 

I VEURE ELS VÍDEOS!

DEMÀ

REFLEXIONAREM

SOBRE...

Si vols saber-ne més... https://hugofernandez.weebly.com/uploads/1/4/3/0/14308920/elements_de_la_comunicaci%C3%93.pdf

https://amecinas.wixsite.com/escaperoom
https://amecinas.wixsite.com/escaperoom
https://hugofernandez.weebly.com/uploads/1/4/3/0/14308920/elements_de_la_comunicaci%C3%93.pdf


Què és la comunicació?

Creus que és important poder

comunicar-nos?

Com ens comuniquem les persones?

Som l'única espècie que es comunica?

Què necessitem per comunicar-nos?

 

 

 

 

 

EXPR E SS A
(r)

T
DIMARTS, 9 DE JUNY DEL 2020

Si us ve de gust, us proposem
construïr el vostre propi  telèfon: https://www.youtube.com/watch?v=Vb4fpXYvR_I

A més a més...

Recorda que tot allò que és nou per a tu, ho pots

escriure en el teu llibret de camp!

https://www.youtube.com/watch?v=Vb4fpXYvR_I


Com ja hem parlat aquests dies, les persones ens
podem expressar de moltes maneres. Ara us volem fer

dues propostes:

Agafa un full de paper i un color.
Escolta el següent tema:

Mentre  es reprodueix dibuixa el
que estàs escoltant.. No pots
deixar de dibuixar fins que acabi
de sonar. No et preocupis si el
resultat no té sentit.

 

Com t’ha fet sentir la música?
 
Content, relaxat, nerviós, tranquil,
trist, enfadat…

Creus que és totalment necessària laparaula per comunicar vivències o tambépodem comunicar a través del cos?

Series capaç de detectar quinesemocions o reaccions han sortit?

 

Mira el següent vídeo i
reflexiona:
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Pots apuntar les teves respostes en el teu llibret de

camp i enviar-les al mail de la classe!

LLENGUATGE MUSICAL
LLENGUATGE ESCÈNIC

https://youtu.be/xZO5KTJTwhE

https://youtu.be/_0a998z_G4g

https://youtu.be/xZO5KTJTwhE
https://youtu.be/_0a998z_G4g


 Els nervis o la seguretat d’abans de
començar
Fer allò que voleu mostrar 
Imaginar que us diuen que SI o No heu estat
seleccionats i, amb gestos, mostrar alegria
o tristesa.

No podeu parlar, però a través de la mímica ens
podeu mostrar :

TOTS I TOTES

 SOM ARTISTES!

Pots fer...
 percussió corporal,

 cantar o ballar, 
tocar amb algun

instrument,
 fer mim...

 

 

Si no pots enviar un video, ho pots fer el divendres a la

videoconferència!

Us proposem fer un vídeo com si estiguéssiu en un càsting, imagineu que

ens heu de mostrar allò que millor sabeu fer. 

De fons pots posar alguna música sense lletra que

a tu t’agradi o que ens ajudi a saber com et sents!

ESPEREM ELS

VOSTRES VÍDEOS!

Aquí teniu un exemple:  https://youtu.be/d9UWc-YFL3k

Penseu bé abans de fer-ho, teniu dos dies per enviar-lo.

Pots utilitzar els recursos expressius que ofereix el propi

cos (gest i moviment)

Expressa sensacions, sentiments, situacions i estats d’ànim

Busca altres artistes i referents que t’ajudin a inspirar-te i

agafar idees

Utilitza una melodia apropiada que acompanyi  la teva

representació

Gaudeix del treball d’expressió a través del cos

IDEES

https://youtu.be/sb-2VsE2y-U
https://youtu.be/sb-2VsE2y-U
https://youtu.be/sb-2VsE2y-U
https://www.youtube.com/watch?v=r0_J2uDyCKk
https://www.youtube.com/watch?v=r0_J2uDyCKk
https://www.youtube.com/watch?v=r0_J2uDyCKk
https://youtu.be/fSECasN9sJs
https://youtu.be/-SH3qLHvdRY
https://youtu.be/-SH3qLHvdRY
https://www.youtube.com/watch?v=r0_J2uDyCKk
https://youtu.be/fSECasN9sJs
https://youtu.be/-SH3qLHvdRY
https://youtu.be/d9UWc-YFL3k


També heu de reflexionar sobre: 

TOTS I TOTES

 SOM ARTISTES!

Recorda que tot allò que és nou per a tu, ho pots

escriure en una llibreta de camp!

Si encara no ho heu fet, avui podeu enviar-nos el vídeo

que vau començar ahir! 
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Molt Bastant Poc Gens

Sé per què és

necessària la

comunicació

Conec els elements

més important de la

comunicació

Sé diferenciar la

comunicació verbal de

la no verbal

He pogut fer la

representació

amb èxit
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Sé per què és

necessària la

comunicació

Conec els elements

més important de la

comunicació

Sé diferenciar la

comunicació verbal de

la no verbal

He pogut fer la

representació

amb èxit

Molt Bastant Poc Gens


