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ACTIVITAT  1  

LLEGEIX AQUESTA LLEGENDA. 

 

En Maurici cada matí anava a pescar amb la seva canya. Coneixia un racó 

amagat del riu Ter que estava ple de peixos.  

Un dia, mentre pescava va sortir una dona d’aigua molt enfadada. 

 

- Maurici ja en tinc prou!!! Vens 

cada dia a molestar-me! El teu 

ham s’enganxa amb el meu 

cabell i em fas mal! Et llençaré 

dos maleficis: un és que et 

convertiràs en un gegant i 

l’altre és que si mai t’adorms et 

convertiràs en pedra. 

 

En Maurici no es va creure a la dona d’aigua i va marxar tot pensant que 

allò no eren més que mentides. Però quan va arribar a casa, en Maurici 

s’havia convertit en un gegant de debò! 

Els habitants del poble del Maurici el van ajudar 

per evitar que no es complís el segon malefici. 

Tothom li donava feina per tal que no s’adormís: 

llaurar els camps, treure pedra de les cingleres per 

fer cases, portar els ramats a vendre al mercat de 

EL  GEGANT  DE  SAU 
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Vic... Ell sol podia fer la feina de mil homes en un dia! 

La gent del poble estava molt agraïda i van preparar una festa per a en 

Maurici que no havia parat d’ajudar-los dia rere dia sense descans. 

Però vet aquí que els focs artificials de la festa van capgirar els núvols i va 

ploure durant dies i setmanes. Va caure tanta aigua que el poble de Sant 

Romà de Sau va quedar inundat i només es veia el campanar. 

Una vegada més, en Maurici va haver d’ajudar a la gent salvant-los un a un 

per a que no s’ofeguessin. En acabar, estava moll, xop i molt cansat. 

En aquell moment va sortir el sol. 

En Maurici va voler aprofitar aquell 

solet tan bo per jeure un moment i 

descansar una mica. Va tancar els 

ulls i en un tres i no res es va 

adormir...i es va convertir en pedra 

tal i com havia dit la dona d’aigua.  

Va quedar recolzat per sempre més a les parets de les Cingleres de 

Tavertet. Avui en dia, encara s’hi pot veure la seva forma. La veus? 
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DICTAT   
“EL GEGANT DE SAU” 

 

ACTIVITAT 2                                        

Creus que aquesta llegenda explica una història que va passar 
de veritat?                                        

 

ACTIVITAT 3                                        

Llegeix aquesta frase de la llegenda. 

Els habitants del poble del Maurici el van ajudar per evitar que 

no es complís el segon malefici. 

 

ACTIVITAT 4                                        

Ara et toca a tu copiar-lo i pintar les paraules: 

 
DIFÍCILS        AMB “A”      AMB “E” 
 
AMB “N”         AMB “S” 

 

ACTIVITAT 5                                        

La teva família t’ha d’ajudar una miqueta.  
Què et sembla que et dictin algunes paraules o la 
frase sencera que hem treballat? 
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Mariposas azules, 

¿qué están diciendo?, 

que doña primavera 

está viniendo. 

 

Pajaritos del campo, 

¿qué están cantando?, 

que doña primavera 

ya está llegando. 

 

Amiguitos felices, 

¿qué es lo que pasa?, 

llegó la primavera... 

¡y está en la plaza! 

 

AUTORA: EDITH MABEL RUSSO 

 

 

ACTIVIDAD 6 

LEE ESTA POESÍA Y HAZ LA ACTIVIDAD.  
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OBSERVA ESTE PAISAJE Y ESCRIBE QUÉ TE GUSTA 

 MÁS DE LA PRIMAVERA.  

 

PUEDES ESCRIBIR SOBRE LO QUE OCURRE EN LOS 

ÁRBOLES, EN LAS FLORES, EN EL HUERTO DEL 

COLEGIO, SI HACE CALOR O FRÍO... 
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ACTIVITAT 7                                      

TRIA UNA OPCIÓ I ESCRIU UNA PETITA 
HISTÒRIA 

 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

Hi havia una vegada… 
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ACTIVITAT 8                                      

 

 

 

Quina paraula és? CAMPANA                                            

Quantes vocals té? 3 

Quantes consonats té? 4 

Quantes síl·labes te? Cam – pa – na ( 3 ) 

 

 

 

 

Quina paraula és?  

Quantes vocals té?  

Quantes consonats té? Quantes síl·labes te?  
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ACTIVITAT 9                                      

REPASSEM UNITATS , DEsENES  

I CENTENES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ifpxwiWugt8&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

ARA TOCA PRACTICAR: 

Enllaç 1: 

https://www.blinklearning.com/Cursos/c114981_c8634731__Les_desenes.php 

Enllaç 2: 

https://www.blinklearning.com/Cursos/c114983_c8638911__La_resta_portant-ne.php 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ifpxwiWugt8&feature=youtu.be
https://www.blinklearning.com/Cursos/c114981_c8634731__Les_desenes.php
https://www.blinklearning.com/Cursos/c114983_c8638911__La_resta_portant-ne.php
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ACTIVITAT 10                                      

 

 

Voleu saber més coses dels PLANETES?  

 

 

 

Aquí teniu dos enllaços que ens expliquen coses dels planetes 

 

Enllaç 1, Nivell 1 

https://www.youtube.com/watch?v=gDVAYeKL920&feature=youtu.be 

 

Enllaç 2, Nivell 2 

https://www.youtube.com/watch?v=nie2e5X72Fc&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gDVAYeKL920&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nie2e5X72Fc&feature=youtu.be
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ACTIVITAT 11                                      

REPASSEM PARELLS I SENARS 

 

 

DIGUES SI AQUESTS NOMBRES SÓN PARELLS O SENARS:  

 

8 99 16 66 61 60 13 52 22 1 

0 4 41 22 23 32 100 98 78 89 

53 29 70 7 54 39 33 44 27 38 
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ACTIVITAT 12 

           REPASSEM NOMBRES ORDINALS  
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Practiquem 

 

 El gos es troba en la segona posició. 

 El peix és el cinquè. 

 La serp és la primera. 

 L’esquirol és el dècim. 

 El lleó no és el sisè. 

 El conill és el tercer. 

 El ratolí no és el novè. 

 El gat té la quarta posició. 

 El sèptim lloc és del peix. 

 L’ocell és el dècim. 

 El lleó es troba en la sisena posició. 

 La serp és l’octava. 

 L’esquirol és el tercer. 
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EDUCACIÓ FÍSICA 

 

 

Exercicis amb rotllos de paper per fer a casa. Podeu enviar-me 

comentaris, fotografies, vídeos o el que vulgueu. Ànims!!! 

 

https://youtu.be/lTtA7zpggDc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lTtA7zpggDc


MÚSICA 

 

LES TRES BESSONES I LA FLAUTA 

MÀGICA 

 
¡Hola nens i nenes de 1er i 2n! Aquesta setmana anem a fer una activitat 

molt fàcil i molt divertida. Veurem aquest capítol de “Les tres bessones i la 

flauta màgica” i a continuació, dibuixareu el que heu vist al vídeo. Per últim, 

envieu una foto del dibuix al meu correu angelamarti@emarquina.cat. 

 

 

 

 

mailto:angelamarti@emarquina.cat
https://www.youtube.com/embed/Cm6dYr3j2tI?feature=oembed


 

 

PLÀSTICA 

 

CAPSES BUIDES QUE ES 

TRANSFORMEN… 

Aquesta setmana anem a crear una capsa per guardar els vostres tresors. 

1er: Agafen una capsa de sabates amb tapa 

 

2n: La podem pintar, enganxar-li papers bonics i decorar-la amb detalls de 

cinta, enganxines, pedretes… 

              

 

                 



3er: Feu una foto de la vostra capsa decorada i envieu-la al correu 

angelamarti@emarquina.cat. 

 



 

 

 ENGLISH CHALLENGE  

 Watch the video 

I bring you an English challenge. Click the image. Us porto un repte en anglès. 

Cliqueu la imatge.  
 

 Record your tongue twister 

I dare you to learn an English tongue twister. Us repto a aprendre un 

embarbussament en anglès. 

• First, choose an English tongue twister from the chart below. Primer, escull un 

embarbussament en anglès de la graella.  

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

l’embarbussament. 

• Third, record 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. 

 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.    

 

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

