
Servei d’Intervenció      

Socioeducativa de 

         l’Alt Urgell 

  

 

 

 

 

Il·lustració: Pinterest           
 

Holaaaa nois i noies!          Esperem que estigueu tots superbé!  

Us hem preparat el tercer dossier amb diverses activitats i 

propostes per aquests dies (música, dibuixos per pintar, reptes, 

jocs...) T’animes? Som-hi, descobreix-ho! Per gaudir de estones 

més divertides. 

Una forta abraçada! Vane, Tere, Jenny i Mireia 

Dossier Joves – Número 3- 

https://www.pinterest.es/search/pins/?q=pipi&rs=typed&term_meta%5b%5d=pipi%7Ctyped
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Ens segueixes a Instagram?  

Encara no? Demaneu-nos accés al perfil @sisalturgell   

              

Recorda que pots trobar aquest i altres reculls d'activitats a:  

         http://www.alturgell.cat/servei-intervencio-socioeducativa 

Música:                                                              

Noves recomanacions de cançons d’aquests dies.  

*Si aquest dossier t’arriba en format digital clica 

        per obrir l’enllaç.   

Stay Homas, els has escoltat durant aquestes setmanes de 

confinament?           

“Canal Baridana” – Escola Folk del Pirineu. Ràdio Seu (107.2 FM 

i www.radioseu.cat). Per si us interessa conèixer altres estils de 

música.          

Us recomaneu que escolteu els/les vostres cantants preferits/es o 

descobriu nous estils de cançons d’aquests dies. 

         Quin directe d’Instagram us ha molat més aquests dies? 

Per què?  

Si es que si, quin? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

https://www.instagram.com/sisalturgell/
https://www.instagram.com/sisalturgell/
http://www.alturgell.cat/servei-intervencio-socioeducativa
http://www.alturgell.cat/servei-intervencio-socioeducativa
https://www.youtube.com/channel/UC0PtwzSikWRnftscW9uI_Ug
http://www.radioseu.cat/
http://www.radioseu.cat/
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A continuació et proposem uns challenge de temàtica musical. Font: 

Pinterest. Escriure una cançó a cada casella segons el que et 

demana. Ens encantarà que 

comparteixis els Challenge amb 

nosaltres via WhatsApp  o  

Instagram. sisalturgell 

 

Escriu les 5 cançons 

que més has escoltat 

aquestes setmanes. 

 

Saps identificar algun 

grup de música? 

(Fixa’t bé en les 

emoticones!)        
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Escriu 9 cançons segons el que et diu a 

cada casella. Som-hi!      

Art:          

T’agrada pintar? Si t’agrada pintar i les 

imatges que trobaràs a continuació en 

trobaràs més a         Pinterest. Hi ha molta 

varietat! Fes-hi un cop d’ull!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/
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Noticia Ràdio Seu          

La Festa i Fira de les Trementinaires aquest any es celebrara de 

manera virtual. Si voleu conèixer-ne més d’aquesta festa tradicional 

a continuació teniu dos vídeos. 

Els alumnes de l’escola de Tuixent expliquen les propietats de 

diverses plantes i encenen una foguera d’herbes aromàtiques. 

L’enregistrament s’ha fet prenent en tot moment les mesures de 

distanciament preventives. Al vídeo, s’hi ha afegit com a banda 

sonora el preludi i la cançó de la Dansa del Foc de Tuixent, que ha 

tocat des de casa el seu creador, Pep Lizandra, juntament amb els 

també músics Agustí Busquets, Rut Cabré, Dani Prat, Ivan Caro, 

Toni Sánchez, Allona Riera i Elies Porter. 

http://www.alturgell.cat/noticies/alternativa-virtual-la-festa-i-fira-de-les-trementinaires-2020
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        Trementinaires 2020 - Preludi i dansa del foc!  

        Trementinaires 2020 - Els alumnes de l'escola Tuixent i les 

plantes!  

Repte d’art: Us animeu a recrear una obra d’art? De ben 

segur que heu vist per les xarxes aquests dies algunes fotografies.  

Tot seguit un exemple: 

 Foto: Tussen Kunst 

&Quarantine Challenge 

Tussen Kunst & 

Quarantine          

 

 

 

T’agrada l’Art? 

Dels 12 als 29 anys! Tallers 

molt xulos d’expressió i gestió 

emocional. DesconfinART. T’hi 

apuntes? 

      Tallers online Juny      de 

dansa contemporània         i 

fotografia expressiva           ! 

❗Amb Marta Moran Souto          

i Oriol Segon Torra            

https://youtu.be/GcbRaQggdss
https://youtu.be/uYvNRaGvmq8
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/noticies/el-challenge-per-imitar-obres-dart-a-casa-que-triomfa-a-les-xarxes-040220
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         Inscriure’t: (Accés Formulari) Clic:          A desconfinARTe! 

     salut.alturgell@oficinajove.cat 

Instagram OJAU          Hi trobaràs propostes, informacions d’interès, 

... Fes-hi un cop d’ull! 

Ets capaç d'endevinar el nom d'aquestes 7 expressions catalanes 

mirant només les emoticones?           

1- ___________________________________________ 

2- ___________________________________________ 

3- ___________________________________________ 

4- ___________________________________________ 

5- ___________________________________________ 

6- ___________________________________________ 

7- ___________________________________________ 

Per gaudir d’estones més divertides, pots fer algun dels Tests a 

Adolescents.cat           

        Notícia Lleida. Propostes Joc.   

         Museus a la carta, Alt Urgell. Propostes.    

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjH4FmsuSOvrNZjCen6dKphqBPgTow0DOeTZ5oQvu6sPkZ1A/viewform
mailto:salut.alturgell@oficinajove.cat
https://instagram.com/ojalturgell?igshid=11qevud4pgfg4
https://www.adolescents.cat/noticia/44921/ets/capac/endevinar/nom/aquestes/expressions/catalanes/mirant/nomes/emoticones
https://www.adolescents.cat/noticies/347/tests
https://totlleida.cat/28-de-maig-la-xarxa-municipal-de-ludoteques-celebra-el-dia-internacional-del-joc-amb-propostes-familiars-per-fer-a-casa/
http://alturgell.cat/museusalacarta
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Fes un cop d’ull.           Adolescents.cat  

Temps per a tu:                 

Has prova’t de fer relaxació o meditació uns minuts al dia?  

Com comentàvem al dossier anterior. Gaudeix de la natura i allò 

que t’envolta quan surtis a passejar.  

Proposem que facis un cop d’ull als tallers de desconfinART       

 

Pel·lícules:       

Més recomanacions de pel·lícules a          Adolescents.cat. 

Quines pel·lícules son? 

Disney Challenge. 

1- _______________________ 

2- _______________________ 

3- _______________________ 

4- _______________________ 

5- _______________________ 

6- _______________________ 

7- _______________________ 

8- _______________________ 

9- ________________________ 

10-     ________________________ 

 

 

https://adolescents.naciodigital.cat/
https://adolescents.naciodigital.cat/
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Tens Netflix? Quines son les teves 5 

series preferides? 

Si no tens Netflix no passa res, a la TV 

o alguna altra plataforma mires series? 

Quina? 

_________________________________ 

 

      Marca les pel·lícules que has vist. 

DreamWorks i de WaltDisney: 
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REPTES: 😎 

T’animem a fer REPTES i passar les estones més 

DIVERTIDES!  

T’animem a que ens segueixis a Instagram, hi trobaràs informació 

rellevant d’aquests dies i alguns reptes per fer les estones més 

divertides. T’animes a fer-hi un cop d’ull? 

Has vist el nostre Tik Tok Challenge? Ens 

unim a la campanya #Que la mascareta 

t’acompanyi! (OJAU). 1, 2, 3, 4, 5 ... 

T’animes a fer un vídeo TU? Mira el 

nostre:      

         

 

Segueix-nos, trobaràs reptes cada setmana, 

com aquests. T’animes a fer-lo? Es molt 

divertit i dolç!         

Instagram Adolescents.cat           

A continuació uns tests de Adolescents.cat per fer online. 

Test: “La lletra de quina cançó et representa?” T’animes? Clic a 

          

Repte musical, clic a           

Ets capaç d’acabar aquestes frases de cançons en català?          

Quin es el teu símbol de la sort?           

https://www.instagram.com/p/CA5jgzgn1H8GPi2UutRKiMMBj3q7xyA1Qov1e00/?igshid=1ik1d1fpmj3yj
https://instagram.com/adolescents_cat?igshid=11cp265l3ng1f
HYPERLINK%20%22https:/www.adolescents.cat/noticia/44947/test/lletra/quina/canco/et/representa%22%20https:/www.adolescents.cat/noticia/44947/test/lletra/quina/canco/et/representa
https://www.adolescents.cat/noticia/44799/seras/capac/endevinar/aquestes/cancons/escoltant-ne/nomes/segons/posa/prova
https://www.adolescents.cat/noticia/40464/test/ets/capac/acabar/aquestes/frases/cancons/catala
https://www.adolescents.cat/noticia/44850/test/quin/es/teu/simbol/sort


                                                                  SIS – Servei d’Intervenció Socioeducativa 

 

 17 

 

• REPTE FLASH, FOTOGRÀFIC:                              

T’agrada fer-te selfies o fotografiar allò que t’envolta? 

Amb el mòbil t’animem a fer el següent repte durant 33 

dies una foto cada dia d’una temàtica diferent. T’hi apuntes? 

Encercla les fotos que vagis fent. 

 

 

Repte: Efecte domino          “El Efecto Domino más Grande del 

Mundo 500,000 fichas y 3 Guinness World Records batidos” 

Has vist algun vídeo així? _____________________________________ 

Repte: Fes el teu propi circuit amb objectes i efecte domino! 

Ens encantarà veure-ho!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oy-Wa8u9ss
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REPTE ADOLESCENTS.CAT Coneixes bé les frases fetes en 

català? Posa't a prova! 

➢ A continuació veuràs 8 imatges amb unes frases fetes que 

hi falta una paraula per completar. Saps quina és?          

 

 

https://www.adolescents.cat/noticia/40586/test/coneixes/be/frases/fetes/catala/posa/prova
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Seguim amb un altre test:  

➢ Gestos del Món                                        

Viatjar pel món i conèixer gent d'altres països és molt interessant 

i enriquidor per a un mateix. Cal tenir en compte, però, que cada 

cultura funciona d'una forma ben diferent, també pel que fa als 

gestos. En coneixes cap? 
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Saps que volen dir aquests gestos? Trobaràs 10 imatges amb 10 

gestos. Per saber-ne més et deixem l’enllaç a Adolescents.cat          

 

  

https://www.adolescents.cat/noticia/44907/test/saps/volen/dir/aquests/gestos
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➢ Seguim amb les emoticones i desxifrant...  

Pobles i ciutats de Catalunya:          

 

1. 12. 

2. 13. 

3. 14. 

4. 15. 

5. 16. 

6. 17. 

7. 18. 

8. 19. 

9. 20. 

10. 21. 

11. 22. 

12. 23. 

13. 24. 

14. 25. 

15. 26. 

16. 27. 

17. 28. 

18. 29. 

https://www.racocatala.cat/forums/fil/230812/els-enigmes-de-les-emoticones
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19. 31. 

20. 32. 

21. 33. 

22. 34. 

23. 35. 

24.  

25.  

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

Aquestes 18 frases, son dites i frases en 

castellà. N’identifiques alguna? 

 

 

_________________________________________ 
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Ep, has endevinat les expressions? Solucions:  

Solucions: 7 expressions catalanes           

1. Afegir llenya al foc 

2. Aixecar la camisa 

3. Buscar 3 peus al gat 

4. No tot són flors i violes 

5. Tocar el 2 

6. Fer volar coloms 

7. No fotre ni brot 

Solucions: 18 expressions en castellà 

 

 

https://www.adolescents.cat/noticia/44922
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JOCS:  

         28 de maig, Dia Internacional del Joc                  ♟        

Lleida Juga Virtual.          Propostes de joc.  

         Trencaclosques online del Museu Nacional.  

         Museu Nacional d’Art de Catalunya. Mots encreuats.  

 

Algunes propostes xules de jocs online: 

         Una mà de contes del Museu Nacional. 

         Museu d’Història de Tarragona. Molta varietat de 

trencaclosques per jugar online Trencaclosques          Ciutats Patrimoni 

Mundial d'Europa del Sud 

         Museu Alt Empordà. Jocs.   

         DigiCraft, trobaràs diverses activitats. Aquest enllaç es per 

crear personatges! 

         Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

Mapes per fer trencaclosques. 

 

https://educacio.paeria.cat/lleidajugavirtual
https://educacio.paeria.cat/lleidajugavirtual
https://www.museunacional.cat/es/mnac-game
https://www.museunacional.cat/sites/default/files/motsencreuats.pdf
https://www.museunacional.cat/ca/unamadecontes
https://sites.google.com/a/xtec.cat/alt-emporda-museus/jocs
https://www.jigsawplanet.com/OCPMEUROPASUR/ciudades-patrimonio-mundial-europa-del-sur-mediterraneo-ocpm
https://sites.google.com/a/xtec.cat/alt-emporda-museus/jocs
https://digicraft.fundacionvodafone.es/actividades/5e7b2a140050be001e5950d0
https://www.icgc.cat/ca/L-ICGC/Sobre-l-ICGC/Recursos-didactics/Mapes-per-fer-trencaclosques
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Jocs:                  ♟ 

L’Oca del Museu d’Arqueologia de Catalunya. 

Ruta dels Ibers.          

 

http://www.rutadelsibers.cat/Apren/Jocs
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Completa els Challege següents:  
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Passatemps, 

Laberints, ... 
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Mots encreuats del Museu Nacional. 
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T’agrada escriure i els còmics? Que voli la imaginació en 

aquestes vinyetes... Posa-hi diàleg i en algunes 

dibuixa-hi els personatges. 
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Reptes 

visuals: 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules 

en Joc. 

         

 

 

 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/alt-emporda-museus/jocs/paraules-en-joc
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Busca les diferencies en les següents imatges: 

Diferencies 1:    Diferencies 2: 
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Diferencies 3: 
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Solucions: Mots encreuats. Museu Nacional a Casa. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pinterest          

Gaudiu molt! Una forta abraçada! Fins aviat! 

Bon estiu!               

https://www.pinterest.es/pin/268879040223490798/

