








Llegeix la notícia i contesta les preguntes. 

 

Què ha passat segons la notícia? 

a) Hi ha hagut un eclipsi lunar 

b) Hi ha hagut el primer eclipsi solar de l’any 

c) Hi ha hagut el primer eclipsi de 2009 

En total, quants eclipsis més hi haurà el 2011? 

a) Dos més 

b) Un més 

c) Cinc més 

Un eclipsi parcial significa que 

a) La lluna tapa tot el Sol però només uns segons 

b) La Terra tapa a la lluna 

c) La lluna no tapa del tot al Sol 

 



Quant de temps va durar l’eclipsi? 

a) Una horeta 

b) Mig hora 

c) Quasi dues hores 

El punt de màxima ocultació va arribar al voltant... 

a) De dos quarts de deu 

b) De les nou del matí 

c) De dos quarts de nou 

A un eclipsi de Sol... 

a) El Sol es posa entre la Terra i la Lluna 

b) La lluna se situa entre el Sol i la Terra 

c) La Terra es col·loca entre la Lluna i el Sol 

Des de Barcelona... 

a) Es va contemplar força bé 

b) No es va contemplar bé perquè el sol no havia sortit 

c) encara 

d) No es va contemplar bé perquè hi havia núvols 

Per què en el text s’anomena a l’eclipsi “espectacle”? 

a) Perquè no passa gaire sovint i impressiona. 

b) Perquè només el pots veure si tens diners 

c) Per altres motius 

  



1. Calcula les següents operacions: 

(32 x 4) x 8 =       23 x (2 x 2) = 

 

 

 

24 x (12 x 3) =       (39 x 8) x 15 = 

 

 

 

2.  L’any passat, al Casal d’Estiu, es van apuntar 243 nens i 227 noies. 

Aquest any s’han apuntat 36 nens i 38 noies més. 

Quants nens i nenes es van apuntar l’any passat?  

 

 

Quants nens i nenes s’han apuntat aquest any? 

 

 

Quina diferència de participants hi ha entre un any i un altre?  

 

 

3. En Vicenç celebra avui el seu aniversari. Ha anat a comprar 6 caixes 

de bombons a la pastisseria per regalar-los als seus amics. A cada 

caixa hi ha 58 bombons. Quants bombons ha comprat en total? 



                            REPTE DE PERCUSSIÒ AMB GOT 

 

Aquesta setmana us proposo un repte de percussiò amb un got. Per a 

aconseguir-ho hem de fer aquests passos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MY6F0KbVjg0&feature=youtu.be 

 

1er- Escolta la cançò amb percussiò “La, la, la” de Shakira.  

2n- Aprèn a fer els moviments amb el got poc a poc. 

3r- Grava’t en vídeo o fes-te fotos fent el repte i envia-ho al meu correu 

angelamarti@emarquina.cat 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MY6F0KbVjg0&feature=youtu.be
mailto:angelamarti@emarquina.cat


 
*You can send me you answers (Word documents or pictures) to patriciagil@emarquina.cat. 
 

I GOTTA WASH MY HANDS! 

This week, you can go for a small walk, but don’t forget to wash your hands 

when you come back home. Aquesta setmana ja podeu sortir al carrer a 

fer una petita volta, però no oblideu rentar-vos les mans en arribar a casa.  

Task 1: This song is a parody of a famous Beatles song called I wanna hold 

your hand, to make people understand how important is to wash the hands 

to stop spreading the Covid19. Listen and answer the questions. Aquesta 

cançó és una parodia de la famosa cançó dels Beatles I wanna hold your 

hand, per fer entendre a la gent la importància de rentar-se les mans per 

parar l’extensió del Covid19. Escolta la cançó i repòs a les preguntes. 

https:/ /www.youtube.com/watch?v=OxOJ7hh3H-I 

• Write some words related to coronavirus or illnesses. Escriu algunes 

paraules relacionades amb el coronavirus o malalties. 

• Write two verbs from the song in the Present Simple and two verbs in 

the Past Simple form. Escriu dos verbs de la cançó en Present i dos en 

Passat. 

• What does the song mean when it says “The 20 second plan”? (You 

can answer in Catalan). A què es refereix la cançó quan diu “the 20 

second plan”? (Pots respondre aquesta pregunta en català). 

Task 2: Now you can listen to the original version of this song “I wanna hold 

your hand”. What does the song talk about? (Click on the “subtitles” square 

to help you). Ara pots escoltar la versió original d’aquesta cançó “I wanna 

hold your hand”. De que tracta la cançó? (Clica en el requadre dels 

subtítols per ajudar-te). 

https://youtu.be/jenWdylTtzs 

Task 3: This is another funny parody using current songs that you all know. 

Can you write some other words related to coronavirus. Aquesta es un altre 

parodia divertida utilitzant cançons actuals. Pots escriure alguna altre 

paraula relacionada amb el coronavirus?

https://www.youtube.com/watch?v=-gfOHEaHdjo 

 


