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TASQUES PER FER A CASA
Entrevista a Nelson Mandela

Entrevista a Nelson Mandela.
Imagina que som a l’any 2005. Ets periodista i 
viatges a Sud-àfrica per fer-li una entrevista 
a Nelson Mandela. Ja fa 22 anys que ha sortit 
de la presó, ha estat president del govern 
durant cinc anys i té moltes esperances per 
millorar les condicions de vida de la majoria 
de la població negra en igualtat amb la 
minoria blanca. Somnia amb un món més just i 
solidari. I fa una aposta clara i decidida per 
la lluita no violenta i la defensa de la 
cultura de la pau per solucionar els 
conflictes. Mandela té 87 anys.

Tasca

Context

Es va fer advocat i participà en la lluita no-violenta contra les 
lleis de l'apartheid. Detingut per ordre del govern sud-africà fou 
condemnat a perpetuïtat de presó i a treballs forçats, fou internat a 
la presó de Robben Island. Després de vint-i-set anys de presó, 
Mandela va ser alliberat l'11 de febrer de 1990, i defensà la 
reconciliació i la negociació amb el govern del president Frederik de 
Klerk. El 1993, rebé conjuntament amb aquest, el Premi Nobel de la 
Pau per les seves accions a favor de la fi de l'apartheid i 
l'establiment d'una democràcia no racial al país2.
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1 - Retrato de Mandela, febrero de 2005. © Foto Fundación Nelson Mandela/Matthew Willman  
2-  https://ca.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela

Nelson Mandela va ser un 
polític sud-africà, un dels 
líders emblemàtics de la 
lluita contra el sistema 
polític de l'apartheid 
(sistema de segregació racial 
entre la majoria de la 
població negra i la minoria 
blanca)1.

http://www.flaticon.es
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
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2. Documenta’t sobre la vida de Nelson Mandela. Un bon periodista busca 
molta informació sobre la persona que té previst entrevistar. 

3. Busca informació sobre què és la cultura de la pau i la resolució 
pacífica dels conflictes. 

4. Informa’t sobre com es prepara i es realitza una bona entrevista. 

5. Busca bones entrevistes fetes a personatges històrics que et puguin 
servir com a exemple. 

6. Prepara les preguntes que li faries i justifica amb quina informació et 
fonamentes. Recull totes les preguntes i justifica per què n’esculls 
unes i en descartes les altres. 

7. Respon què creus que respondria Nelson Mandela a les teves preguntes. 
Fes volar la teva imaginació però recorda que les respostes han d’estar 
ben documentades, o sigui, que siguin el màxim de versemblants possible. 

8. Fes un recull dels materials que has utilitzat: quins t’han estat 
d’utilitat? Quins no? Quin recurs has descobert que tornaries a 
utilitzar si haguéssis de fer una altra entrevista?... 

9. Consulta amb altres persones si creuen que són bones preguntes i si 
estan ben fonamentades. 

10. Torna a omplir la taula d’inici per comprovar què i quant has après 
sobre la vida de Nelson Mandela, la cultura de la pau i de com es fa una 
bona entrevista.

Com ho puc fer

1. Abans de començar comprova quin és el teu nivell de coneixement sobre 
la vida de Nelson Mandela i la cultura de la pau. Marca amb un color 
quin és el teu nivell de coneixement quan comences la tasca i amb un 
color diferent quin és quan l’acabes, d’aquesta manera podràs comprovar 
què has après. 

Què sé o què faig quan començo la tasca i  
què he après quan l’acabo 

1

2

3

Conec la vida de Nelson Mandela

Descric quins són els principis de la cultura de la pau

Confecciono, realitzo i redacto una entrevista

No en sé o 
no faig res

En sé o faig 
una mica

En sé o faig 
bastant

Ho podria explicar o 
ajudar a fer a un altre

http://www.flaticon.es
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Puc consultar
★ La vida de Nelson Mandela. 

Nacions Unides. 
★ Frases i fotografies de Nelson 

Mandela. Nacions Unides. 
★ 25 arguments per una cultura 

de la pau. FundiPau

comprovo si

Què n’obtindré

Com ho puc compartir

Una publicació d’una entrevista a 
Nelson Mandela feta per un famós o 
per una famosa periodista que ets 
tu.

★ Cada pregunta està fonamentada en 
informació contrastada, o sigui, 
que he consultat diferents fonts i 
totes coincideixen en la mateixa o 
semblant informació. 

★ La font d’informació que he 
utilitzat per formular la pregunta 
és fiable, o sigui, que és d’una 
persona experta o d’una associació 
reconeguda. 

★ Les preguntes són obertes, 
conviden a parlar i no es poden 
respondre amb un monosíl·lab (si, 
no, poc, molt…) 

★ L’estructura de la publicació de 
l’entrevista és l’adequada: 
titular, breu presentació del 
personatge, preguntes i respostes, 
i una conclusió. 

★ He utilitzat oracions simples i 
oracions complexes. 

★ He revisat l’ortografia i he 
consultat els dubtes que tenia en 
diccionaris o amb la revisió 
d’altres persones. 

★ He incorporat a l’entrevista 
quines han estat les fonts 
d’informació que he utilitzat.

Pots publicar-la a a revista de 
l’escola, al web de la classe o 
qualsevol altre mitjà de difusió. 

http://www.flaticon.es
https://www.un.org/es/events/mandeladay/legacy.shtml
https://www.un.org/es/events/mandeladay/legacy.shtml
https://www.un.org/es/events/mandeladay/mandela_photo_gallery.shtml
https://www.un.org/es/events/mandeladay/mandela_photo_gallery.shtml
http://fundipau.org/25-arguments/
http://fundipau.org/25-arguments/
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Es tracta que provis de construir diferents 
prismes amb escuradents i boles de plastilina.

Què necessito

Tasca

Com ho puc fer

★ Escuradents o palets i plastilina 
per fer les boles (també les pots 
fer amb una massa de farina i 
aigua).

Com ho compartiré

Comprovo si
• He previst i preparat el material 

necessari (nombre suficient 
d’escuradents i boles). 

• El cos que he fet com a pràctica 
és realment un cos tancat. 

• Cada vegada que faig una base hi 
poso els costats necessaris per 
fer el prisma que vull. 

• M’ha quedat clar quines són les 
parts d’un prisma. 

• Les diferents construccions 
s’aguanten bé per poder exposar-
les o fotografiar-les.
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★ Poliedres Escola Serra de Picamill 
de Vilada - ZER Berguedà centre

Puc consultar

Obtindràs diferents prismes segons el 
nombre de costats de les seves bases. 
Pots preparar una exposició amb tots 
els prismes i explicar a la teva 
família com els has fet i per què són 
així. 
Pots fer fotografies de la teva 
petita col·lecció de prismes i 
intercanviar-les amb altres persones 
que també n’hagin fet.

✴ Practica unint els escuradents 
(arestes) amb les boles (vèrtexs) 
fins que puguis formar un cos 
tancat. 

✴ Ara prova de fer prismes a partir 
de diferents bases: triangular, 
rectangular, pentagonal, 
hexagonal… 

✴ Si augmentes el nombre de costats 
de les bases, compta i prepara 
cada vegada els escuradents i les 
boles que necessitaràs.

ÀMBIT 
MATEMÀTIC 
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You can send me your recipes, video tutorials, pictures...to patriciagil@emarquina.cat  

  WRITE THE RECIPE 

Before making a pizza, you should write the recipe. Here you have an example. Abans de 

fer una pizza has d’escriure la recepta. Aquí tens un exemple. 

INGREDIENTS: 

• Pizza base  

• Tomato paste 

• Mushrooms 

• Olives 

• Cheese 

INSTRUCTIONS: 

1. First, turn the oven on to 180ºC. 

2. After that, spread the tomato paste on the pizza 

base. 

3. Then, put the mushrooms and the olives on the 

pizza base. 

4. Next, cover all the ingredients with cheese. 

5. Place the pizza in the oven and cook for twenty 

minutes. 

6. Finally, cut the pizza and serve it on the plates. 

7. Eat the pizza and enjoy it! 
 

  COOK YOUR PIZZA 

If you want, you can record yourself making your pizza, you can record a YouTube tutorial 

or a tv programme. Here you have two examples, click the images. Si vols, pots gravar-te 

fent la teva pizza, pots gravar un tutorial de YouTube o un programa de cuina. Aquí tens 

dos exemples, clica les imatges. 

    
DRAW A PIZZA 

While the pizza is in the oven, you can draw a pizza and decorate your recipe. Here you 

have a tutorial to draw a pizza step by step. Click the image. Mentre la pizza està al forn, 

pots fer un dibuix d’una pizza I decorar la teva recepta. Aquí tens un tutorial per fer el dibuix 

pas a pas. Clica la imatge. 

 

FOOD VOCABULARY 

mailto:patriciagil@emarquina.cat
https://www.youtubekids.com/watch?v=621nPKndFx4&hl=es
https://www.youtubekids.com/watch?v=bn1ftBt2lJM&hl=es
https://www.youtubekids.com/watch?v=fhxFsrt3T2o&hl=es


MATEMÀTIQUES 

A una botiga de congelats, el meu pare va comprar per la meva festa d’aniversari 

7 caixes de gelats amb 36 gelats a cada caixa. Quants gelats va comprar en 

total? 

 

 

 

 

Un grup de voluntaris ha recollit 235 kg de fulles seques d’un bosc per prevenir 

els incendis. Si han repartit els 235 kg en sacs de 5 kg, quants sacs han 

omplert? 

 

 

 

 

Calcula el doble i el triple d’aquests nombres: 

DOBLE  TRIPLE 

 34  

 152  

 218  

 76  

 452  

Escriu el nom d’aquest nombres: 

625.310: 

  

184.206:  

 

45.328:  

 

5.01



 



PLÁSTICA 
 

¿QUIN FAMÓS  

PINTOR ETS?  

 

Utilitza la teva creativitat per a SIMUlar UNa FAMOSa creació artíSTIca, fes-li 
UNa foto i envía-me-la al correu angelamarti@emarquina.cat. 
 
 
                                  Aquí us deixo alguns exemples: 

 

 

 

Nom de la pintura: La nena de la perla. 

Autor: Johannes Vermer 

Nom de la pintura: retrat 

Autor: Frida Kahlo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la pintura: La familia 

Autor: Fernando Botero 

ARTS AND CRAFTS 

Nom de la pintura: retrat 

Author: Vicent van Gogh 

Nom de la pintura: La Innocència 

Autor: William-Adolphe Bouguereau 



 

 

 



MÚSICA  

REPTE AUDITIU      
¡Hola nens i nenes de 5é i 6é! Aquesta setmana anem a fer un repte una 

mica diferent sobre la música pop i rock. Primer, escoltarem las cançó 

“Yellow Submarine” de THE BEATLES i completarem aquesta fitxa. 

AUDICIÓ MUSICAL 

Títol de la cançó: 

Artista o compositor: 

Època: 

Gènere musical: 

Instruments que escoltes: 

Com et sents quan escoltes aquesta cançó: 

Puntuació que li poses a la cançó: 

Després, farem el mateix amb la cançó “ We Will rock you” de QUEEN.  

AUDICIÓ MUSICAL 

Títol de la cançó: 

Artista o compositor: 

Època: 

Gènere musical: 



Instruments que escoltes: 

Com et sents quan escoltes aquesta cançó: 

Puntuació que li poses a la cançó: 

Envieu-me fotos del repte al meu correo angelamarti@emarquina.cat. 
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