
PROPOSTA D’ACTIVITATS DEL 18 AL 22 DE MAIG 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després, de mirar cap a l’espai la setmana passada, aquesta mirarem cap a casa nostra, el nostre planeta,  

LA TERRA. 

 

 



MIRA I OBSERVA. HI HA AIGUA A TOTES AQUESTES IMATGES? 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

Per què l’aigua és tant important en la nostra vida? Penseu tres raons. 

On us sembla que es troba la major part de l’aigua de la Terra? 

Com deu ser aquesta aigua: dolça o salada? 



                        LA TERRA UN PLANETA PLE D’AIGUA 

Podem trobar aigua en qualsevol lloc de la Terra. 

L’aigua és al nostre voltant 

La hidrosfera és la capa d’aigua que està al voltant de la superfície de la Terra. Gairebé 

les tres quartes parts d’aquesta superfície estan cobertes d’aigua. 

Aigua salada 

La major part de l’aigua que hi ha a la Terra és salada, un 97%. És l’aigua que trobem 

als mars i oceans. Els mars són més petits que els oceans. Al planeta hi ha cinc oceans: 

l’Atlàntic, l’Índic, el Pacífic, l’Àrtic i l’Antàrtic. 

Aigua dolça  

Una petita part de l’aigua, menys del 3%, és dolça i es troba a l’atmosfera i 

als continents. La major part la trobem en forma de gel i una petita part són aigües 

subterrànies, i també la trobem als rius, llacs i pantans. No tota l’aigua dolça 

és potable i hi ha molts llocs del planeta on no és fàcil disposar-ne. 

BUSQUEU 6 PARAULES ON PODEM TROBAR AIGUA 

 

                                                                                   CLASSIFICA LES PARAULES ANTERIORS SEGONS SI HI HA AIGUA DOLÇA O SALADA. 

                                                                                

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                            

                                                                                  EXPERIMENT! Com es fa la sal amb la que cuinem?: https://www.youtube.com/watch?v=f9c4vLkgoZs 
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https://www.youtube.com/watch?v=f9c4vLkgoZs


PENSEU QUE L’AIGUA QUE BEBIEN ELS DINOSAURES ÉS LA MATEIXA QUE BEBEM NOSALTRES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGAFEU UN GOT D’AIGUA I US EL BEVEU. ARA REFLEXIONEU: NOSALTRES ENS BEVEM LA MATEIXA AIGUA 

QUE UN DIA VAN BEURE ELS DINOSAURES A LA TERRA? ESCRIVIU LA VOSTRA RESPOSTA EXPLICANT ELS 

MOTIUS QUE US FAN PENSAR QUE SI O QUE NO. 

PER EXEMPLE: 

PENSO QUE SI PERQUÈ…… 

PENSO QUE NO PERQUÈ… … 

                                                                                                                                                 



El cicle natural de l’aigua 

 

Mira aquest vídeo                                   https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg 

 
L’aigua es transforma en gel o en núvols i, quan plou, torna a la Terra en forma de riu, llac o apareix a les nostres fonts, corrent sota 

terra com a aigües subterrànies. 

DELS NÚVOLS AL MAR 

Els núvols 

El Sol escalfa la terra i els oceans i fa que l’aigua s’evapori (evaporació).  

Quan el vapor d’aigua puja a una zona freda es condensa (condensació) en petites gotes d’aigua i forma núvols. 

Pluja i neu  

Quan els núvols es troben amb un aire més fred produeixen precipitacions de pluja, neu o calamarsa. La fusió de la neu i dels gels de les 

muntanyes també es transforma en aigua que acabarà als rius. Els rius transporten l’aigua fins als mars i oceans. I, així, torna a començar 

el cicle de l’aigua. 

 

Ordena les fases del cicle natural de l’aigua:          Repte: qui vulgui pot fer una 

....... L’aigua retorna al mar.                                     Maqueta del cicle de l’aigua 

 ....... Es formen els núvols.                                      amb materials reciclats que  

....... La pluja cau.                                                    teniu a casa! Feu fotos de les  

....... L’aigua s’evapora.                                             Vostres creacions! 

....... Els rius recullen l’aigua.                                   També podeu fer aquest experiment: https://youtu.be/Qyvd4b1QV7E  

                                                                                     (podeu canviar el colorant vegetal per pintura o no posar res, només aigua)                                  

ARA QUE JA CONEIXEU EL CICLE DE L’AIGUA QUE PENSEU, L’AIGUA A LA TERRA SEMPRE HA ESTAT LA MATEIXA? 

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg
https://youtu.be/Qyvd4b1QV7E


COM ARRIBA L’AIGUA A LES AIXETES QUE TENIM A CASA? 

L’aigua que necessitem als pobles i ciutats arriba a casa després d’un llarg recorregut. Prové dels rius, dels aqüífers i, de 

vegades, també del mar. L’aigua, quan retorna al mar, no pot estar contaminada. 

 

El camí de l’aigua 

L’aigua al nostre abast  

L’aigua que surt per l’aixeta ha fet abans un llarg camí. 

La captació es fa des d’un riu, una font, un pou o, fins i tot, del mar. 

En aquest últim cas ha de ser dessalinitzada ( li han de treure la 

sal). 

En primer lloc s’emmagatzema i després es distribueix a les cases, 

a l’agricultura o a la indústria. L’aigua que bevem o fem servir a casa 

s’ha de potabilitzar, tractar-la per que es pugui consumir i evitar 

que agafem malalties. 

Les aigües residuals  

 Quan ja l’hem fet servir a casa nostra, l’aigua s’escola pels desaigües o les aigüeres de la dutxa, el vàter o la cuina. Les aigües residuals van 

a parar a les clavegueres i recorren tota la ciutat per sota terra. 

 Les clavegueres porten l’aigua bruta de les cases i de les indústries fins a les plantes depuradores. Després, una part d’aquestes aigües es 

pot reciclar, per exemple, per a fonts ornamentals o per regar. La resta de l’aigua torna al mar i comença de nou el cicle. 

 

 

 



 

• Llegeix les següents afirmacions i digues si són veritat o mentida 

 

 

 

 

 

 

 

• Explica on va a parar l’aigua de casa teva un cop l’has fet servir. 

 

 

• Expliqueu què podria passar si no es depurés l’aigua abans de tornar al mar. En podrien sortir perjudicades, les persones? I els 

altres éssers vius? Per què? 

 

 

 

 

 

 V F 

La captació de l’aigua es fa només des d’un riu.   

La dessalinització es fa quan l’aigua ve del mar.   

Primer es distribueix l’aigua i després s’emmagatzema.   

L’aigua que bevem o fem servir a casa s’ha de potabilitzar.   

Les clavegueres porten l’aigua bruta fins a les depuradores.   



FEM UN CONSUM SOSTENIBLE DE L’AIGUA 

 
L’aigua és un recurs molt valuós i escàs. En èpoques de sequera algunes poblacions pateixen restriccions en el seu subministrament. D’altra 

banda, les nombroses fonts de contaminació provoquen que hi hagi menys quantitat d’aigua aprofitable. Per tant, com que l’aigua és 

un recurs limitat, tots hem de contribuir al seu estalvi fent-ne un consum racional i controlat. 

Una bona part de l’aigua que es consumeix a Catalunya és l’aigua que gastem tots a casa. Aquí teniu alguns consells sobre com fer-ne un 

bon ús i ajudar al seu estalvi:  

• Tancar l’aixeta quan ens ensabonem les mans i ens raspallem les dents.  

• Posar en marxa la rentadora o el rentaplats quan estiguin plens.  

• Regar les plantes de bon matí o al vespre per evitar que s’evapori l’aigua amb la calor. 

RECORDA: 

L’aigua és un bé molt valuós i limitat. Tots hem de contribuir al seu estalvi fent-ne un consum responsable. 

 

• FES UN MURAL EXPLICANT LA IMPORTÀNCIA DE L’AIGUA, COM ESTEM CONTAMINANT ELS MAR, ELS RIUS I ELS 

OCEANS I QUÈ PODEM FER PER AJUDAR A ESTALVIAR I A NO CONTAMINAR! 

 
 

 

 



JUGUEM AMB L’AIGUA? 

 

ENDEVINES.... 

o No tinc cap color, no faig cap olor, no tinc gens de gust, i en temps de calor us dono frescor. 

o Quan més m’ensabones més m’embrutes. Si em vols netejar deixa’m estar. 

 

EXPLICA EL SIGNIFICAT.... 

 

DE MICA EN MICA S’OMPLE LA PICA_________________________ 

PLOU A BOTS I BARRALS___________________________________ 

AL MAIG CADA DIA UN RAIG________________________________ 

 

REPTE: PROVEU DE FER LES VOSTRES ENDEVINALLES! 

 

 

 

 



 

COM MESUREM L’AIGUA? 

 

Per mesurar l’aigua o qualsevol líquid utilitzem una unitat que li diem LITRE (L) 

 

Però el litre el podem dividir en parts més petites, per exemple: 

 

 

 

Les llaunes estan en cl        i altres productes en ml 

( centilitres)                         (mil·lilitres) 

 

Mireu a casa els productes que teniu i feu un llistat segons si estan en L, cl o en ml 

Litres ( l) Centilitres (cl) Mil·lilitres (ml) 

   

   

Calculeu el consum que feu mensualment a casa vostra d’aquests líquids. Expresseu les quantitats en litres 

                    - AIGUA            - OLI           - LLET         - VINAGRE    

 



 

Llegeix la recepta i calcula: 

 Per fer una xocolatada per a 12 nens i nenes necessites:  

 2 litres de llet  

 1 litre d’aigua  

 250 g de sucre 

  1 paquet de xocolata 

 

 a) Quants litres de xocolata desfeta prepararàs aproximadament? __________________________  

b) Creus que l’olla de xocolata pesarà més o menys de 3 kg? ________________ 

 c) Quants paquets necessites per fer xocolata per a 24 persones? ____________ 

 d) I quants litres de llet? _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

I LES PLUGES DE TOT UN ANY COM LES MESUREM? 

PRECIPITACIONS                                                                                       TEMPERATURA 

(barres de color blau) (línia vermella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Quin mes ha estat el més plujós de l’any? 

b. En quin mes ha plogut menys? 

c. Quin mes ha tingut la temperatura més alta? 

 

 



FEM OPERACIONS CADA SETMANA 

Agafa un dau i llença’l quatre cops. El primer número farà referència a la columna de les sumes, el segon a la de les 

restes, el tercer a la columna de les multiplicacions i l’últim a les divisions. Copia les quatre operacions en un full o a la 

teva llibreta i fes-les. Si no tens un dau a casa, no et preocupis, agafa sis trossets de paper i escriu els números del 1 

al 6, un número a cada paperet, barreja’ls i sense mirar agafa 4. 

Juga a aquest joc les vegades que vulguis en aquesta setmana! 

. EXEMPLE: Tiro el meu dau, surten els números 2, 4, 6 i 1. Realitzo la suma de la casella 2, la resta del 4, la 

multiplicació del 6 y la divisió del 1. 

 

 

 

 

 

 

 + - x ÷ 

1 54536+39728= 32805-5740= 20927x42= 3259÷9= 

2 84714+21009= 43715-29262= 89542x68= 931÷6= 

374 74259+12873= 24892-8178= 54687x19= 153÷3= 

4 21369+5570= 36412-15769= 63367x55= 457÷8= 

5 13986+10236= 70000-9875= 25930x27= 384÷4= 

6 66243+9913= 41029-27073= 41369x33= 2842÷2= 



ACCEPTES EL REPTE? 

 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.  

 



 

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 retolador negre, un llapis, una goma, unes tisores, una regla i cartó. 

Si no teniu retolador 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


I ARA UNA DE MALABARS 

 

Aquest vídeo és per fer malabars amb bosses de plàstic, també podeu provar a fer-ho amb 

mitjons. Envieu-me els vostres comentaris, fotografies o vídeos sobre malabars. 

 

El meu correu és: isaac@emarquina.cat 

 

 

 

 

https://youtu.be/fU30Oax0kbc 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isaac@emarquina.cat
https://youtu.be/fU30Oax0kbc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTS ELS MESTRES DE 4T  

 

 

Us desitgem una molt bona setmana! 

 



 


