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Descobreix el valor de cada 
figura sabent que, a 

cadascuna, li correspon un 
valor entre el 0 i el 12Tasca

Què necessito
★ Impressió del quadre de figures 
★ Llapis  
★ Goma 

Puc consultar

★ https://nrich.maths.org/
content/id/5714/
ShapeTimesShapeSheet.pdf 

A partir d’aquesta informació

http://www.flaticon.es
https://nrich.maths.org/content/id/5714/ShapeTimesShapeSheet.pdf
https://nrich.maths.org/content/id/5714/ShapeTimesShapeSheet.pdf
https://nrich.maths.org/content/id/5714/ShapeTimesShapeSheet.pdf
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★ He recordat que qualsevol número multiplicat per 0 dona 0. 

★ He recordat que qualsevol número multiplicat per 1 es queda 
igual. 

★ He tingut en compte que entre el 0 i el 12 hi ha números 
primers com el 7, 9 i 11 que només poden ser multiplicats per 1 
si no es vol superar el 12. 

★ He tingut en compte que hi ha números que només poden ser el 
producte de la multiplicació perquè si fossin un dels factors a 
multiplicar obtindríem productes superiors a 12. 

★ He descobert que el 2, 3 i 4 són els números més importants per 
resoldre aquest “jeroglífic”. 

★ He trobat el valor de cada dibuix. 

★ He trobat quin número no està representat en cap figura. 

Activitat extreta del web Nrich

Com ho puc compartir
Ho pots guardar per presentar el repte als teus companys quan 
tornis a l’escola. 

http://www.flaticon.es
https://nrich.maths.org/
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Fem salut!

Observa i enregistra accions 
quotidianes que afavoreixin la 

salut.

Què he de fer

Tasca

★ Dissenya una taula amb accions que 
desenvolupen hàbits saludables 
(higiènics, alimentaris, 
posturals…).  

★ Enregistra-hi si les fas 
habitualment i demana a un 
familiar que ho corrobori.  

★ Després escull la que més t’agrada 
i fes un mural per explicar-la a 
altres persones.  

★ Afegeix el nom de l’hàbit 
saludable i perquè és beneficiós 
per a la salut

Què necessito
★ Per al disseny de la taula: 

materials diversos, ordinador… 
★ Per al mural: full DIN A3, 

cartolina, ordinador (presentació 
digital, pòster multimèdia…).  

Com ho puc fer 

Comprovo si
★ He observat les accions saludables 

que realitzo diàriament.
★ He deixat espai en la taula perquè 

el meu familiar corrobori les 
meves anotacions.

★ He triat l’acció que més m’agrada 
i l’he explicat en el mural o 
lapbook.

★ He compartit el mural amb altres 
membres de la família.

★ Em plantejo incorporar noves 
accions o desenvolupar nous hàbits 
per millorar la meva salut. 

★ Demanant col·laboració a un 
familiar perquè t’ajudi en 
l’observació i l’anotació. 

★ Pensant quins hàbits vols 
desenvolupar, quines accions 
t’ajudaran a fer-ho.

Com ho puc compartir

Puc consultar
Hàbits saludables - Institut de 
Maçanet de la Selva

★ Explicant a altres persones el 
mural que has fet 

★ Escrivint les accions en notes 
adhesives o etiquetes i penjant-
les en un lloc visible com a 
recordatori per a tothom.
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del medi 

https://agora.xtec.cat/insmacanet/wp-content/uploads/usu335/2016/10/Dec%c3%a0leg-d%e2%80%99h%c3%a0bits-saludables.pdf
https://agora.xtec.cat/insmacanet/wp-content/uploads/usu335/2016/10/Dec%c3%a0leg-d%e2%80%99h%c3%a0bits-saludables.pdf
http://www.flaticon.es


 

 ENGLISH CHALLENGE  

Hello boys and girls! 

I bring you an English challenge for this week. First, you should watch this video. 

Click the image. Us porto un repte en anglès per aquesta setmana. Primer, heu 

de veure aquest vídeo. Cliqueu la imatge. 

 

Do you guess what you have to do? Yes! I dare you to learn an English tongue 

twister. Heu endevinat el que heu de fer? Sí, us repto a aprendre un 

embarbussament en anglès. 

• First, choose an English tongue twister, you can use one from the video or 

one from the chart below. There are different levels in three different 

colours. Primer, escull un embarbussament en anglès, pots utilitzar un del 

vídeo o de la graella de sota. Hi ha nivells de dificultat en tres colors 

diferents. 

• Second, practice and learn the tongue twister. Segon, practica i aprèn 

l’embarbussament. 

• Third, record yourself with a mobile phone and send it to 

patricia@emarquina.cat. Tercer, gravat amb un mòbil i envia el vídeo a 

patriciagil@emarquina.cat. 

• Finally, you can continue with this challenge and dare your family! 

Finalment, pots continuar aquest challenge reptant a la teva família. 

 

 

 

mailto:patricia@emarquina.cat
mailto:patriciagil@emarquina.cat
https://www.youtube.com/watch?v=O-d_wp19Kwc


 

 

 TONGUE TWISTERS  

Flies fly but a fly flies. 

Les mosques volen però la mosca vola.  

Red lorry, yellow lorry. 

Camió vermell, camió groc.   

Four fine fresh fish for you.  

Quatre peixos bons i frescos per tu.  

She sells seashells on the seashore. 

Ella ven petxines a la vora del mar.  

I saw a kitten eating chicken in the 

kitchen. 

He vist un gatet menjant pollastre a 

la cuina.     

I scream, You scream, They scream, We all 

scream for an ice cream! 

Jo crido, tu crides, ells criden, tots 

cridem per un gelat!  

A big black bug bit a big black bear. 

Un gran insecte negre va 

mossegar a un gran ós negre.  

Double bubble gum, bubbles double. 

Doble xiclet, dobles 

bombolles.    

Fresh fried fish, fresh fried fish, fresh 

fried fish, fresh fried fish. 

Peix fregit fres, peix fregit fresc, 

peix fregit fresc, peix fregit fresc.  

Three witches watch three Swatch 

watches. Which witch watches 

which Swatch watch? 

Tres bruixes miren tres rellotges Swatch. 

Quina bruixa mira quin rellotge Swastch? 

Peter Piper picked a peck of pickled 

peppers. A peck of pickled peppers Peter 

Piper picked. If Peter Piper picked a peck 

of pickled peppers, Where’s the peck of 

pickled peppers Peter Piper picked? 

Peter Piper va agafar un cogombret. Peter 

Piper va escollir un bocat de cogombrets. 

Si Peter Peper va agafar un bocat de 

cogombrets, on són els cogombrets que va 

escollir Peter Piper?   

How many cookies could a good cook 

cook.  If a good cook could cook cookies? 

A good cook could cook as much cookies 

as a good cook who could cook cookies. 

Quantes galetes podria cuinar un bon 

cuiner si un bon cuiner pogués cuinar 

galetes? Un bon cuiner podria cuinar 

tantes galetes com un bon cuiner que 

pogués cuinar galetes.  

 



En “Trencalòs”, una història real 

En “Trencalòs” era un senyor que va viure fa una pila d’anys. Tothom el 

coneixia com el ximplet de Barcelona perquè quan li donaven a escollir entre 

una moneda de coure i una d’or, sempre triava la de menys valor. Ho feia 

perquè, segons deia, la moneda de coure era més gran que la d’or. 

Un dia li van preguntar per què no agafava la moneda d’or i ell va respondre: “I 

ara! No ho faré mai! No veus que el primer cop que ho faci ja no m’ho 

preguntaran més i perdré un munt de monedes de coure?” 

Contesta les preguntes següents: 

Què significa “ximplet”? 

 Tonto 

 Llest 

 Educat 

Què significa “una pila d’anys”? 

 Fa pocs anys 

 Fa anys 

 Fa molts anys 

Quina moneda valia més? 

 La de coure 

 La d’or 

 Totes dues el mateix 

En realitat, per què en “Trencalòs” triava sempre la moneda de menys valor? 

 Perquè era un ximple 

 Perquè era la moneda més grossa 

 Perquè si hagués triat la moneda d’or mai més no li haurien donat 

monedes 

Què era en “Trencalòs”? 

 Molt llest 

 Un ximple 

  



1. Resol els problemes següents i escriu-ne la solució. 

En un quiosc reben 2.575 periòdics. Al matí en venen 1.735 i a la tarda en 

venen 695. Quants de periòdics li queden per vendre? 

 

 

 

 

 

Solució: ............................................................................................................... 

En un autobús viatgen 68 persones. En la primera parada, baixen 19 persones 

i, en la segona, en pugen 13. Quantes persones continuen en l’autobús? 

 

 

 

 

 

 

Solució: ............................................................................................................... 

L’Agnès té, a la granja, 365 ovelles, 198 ànecs, 257 vaques i el doble de porcs 

que de vaques. Quants de porcs té? Quants animals té en total? 

 

 

 

 

 

 

Solució: ............................................................................................................... 



PLÀSTICA 

                         FLORS DE PAPER 

 
PASSOS A SEGUIR: 

1er: Retalla en peces fines el paper del wc.

 

2n: Pega les peces per a construir la flor.           3er: Pinta la flor. 

    

 

 



MÚSICA 

 

EL PENTAGRAMA 
¡Hola nens i nenes! Aquesta setmana us proposo fer el vostre 

pentagrama. Col.locarem les notes en ordre al pentagrama per a 

repassar les notes. Necessitarem un full, un rotulador negre, un llapis, 

una goma, unes tisores, una regla i cartó. Si no teniu rotulador negre 

ho feu amb llapis i ja està. 

Aquí us deixo el vídeo explicatiu de com es fa l’activitat. 

 

 

Per últim, envieu una foto del pentagrama al meu correu 

angelamarti@emarquina.cat. 

https://www.youtube.com/embed/_MfnxMK-WE8?feature=oembed

