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TASQUES PER FER A CASA
CLIMATE CHANGE 
Els petits canvis poden ser poderosos

Organitza una conversa-debat 
amb els teus familiars sobre 

què podeu fer a casa per frenar 
el canvi climàtic.

Què necessito

Tasca

★ Demanar que tothom prepari els 
arguments i les idees que vulguin 
compartir i preparar els teus. 

★ Un espai de la casa tranquil. 
★ Recollir els acords a què arribeu.

Idees per preparar-ho

Per començar, podeu veure junts el 
curtmetratge:Climate Change in 
animation. 

Quines preguntes us venen al cap? 
Cada membre de la família en pensa 
un parell i reflexiona sobre què fem 
i què podem millorar. 

Finalment, les haureu de posar en 
comú, compartint què penseu sobre 
aquest tema i prenent acords com a 
família.

Com ho puc fer

Puc consultar

★ Demana a cada membre que aporti 
idees sobre el que ja feu i el 
que podeu incorporar com a 
família per contribuir a frenar 
el canvi climàtic. 

★ Enregistra la conversa-debat per 
si necessiteu algun aclariment 
posterior.

Un cop finalitzat

Els científics responen les preguntes 
dels nens sobre el canvi climàtic 

comprovo si
★ He explicat la idea a la meva 

família. 
★ He triat l’espai adequat per fer 

el debat. 
★ He fet de moderador o moderadora. 

He recollit els acords presos. 
★ He fet un mural perquè tothom els 

tingui presents. 

★ Fes un mural amb els acords a què 
hagueu arribat i posa’l en un 
lloc ben visible. 

★ Decidiu l’acció reparadora que 
haurà de fer qui no els dugui a 
terme.

Im
atges by flaticon

ÀMBITS 
Coneixement 

del medi 
Lingüístic 

https://www.youtube.com/watch?v=r6uMUJfYiM4
https://www.youtube.com/watch?v=r6uMUJfYiM4
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-cientifics-responen-a-les-preguntes-dels-nens-sobre-el-canvi-climatic/video/5927968/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-cientifics-responen-a-les-preguntes-dels-nens-sobre-el-canvi-climatic/video/5927968/
http://www.flaticon.es


Educació per als objectius de 
desenvolupament sostenible

Objectiu 3 Garantir una vida sana i promoure el benestar 
per a totes les persones a totes les edats

Saps 
que

1. Quins són els principals problemes de salut que afecten la nostra societat? Sobretot malalties 
relacionades amb l’estil de vida: no fer exercici, abús d’alcohol, tabac o drogues. També malalties 
relacionades amb la contaminació. 
2. Està garantit el dret a la salut al nostre país? Un cop estem malalts l’atenció és molt bona. 
3. I a la resta del món? Quins són els països on hi ha més dificultats per accedir a una atenció sanitària 
adequada? Principalment els més pobres, els més desorganitzats i aquells on hi ha guerres. Als Estats 
Units, que és un país ric, es tracta la salut com un negoci i es deixen de banda les persones amb poc 
recursos. 
4. I què es pot fer per millorar la situació? Calen més recursos públics, però també més prevenció i estils 
de vida més saludables. 
5. Quina és la feina de la fundació “Salut i Comunitat”? Donar suport a les persones amb dificultat: 
residències d’avis, cases d’acollida per a nens i joves, albergs per a persones sense sostre, tractament 
d’addiccions o malalties mentals. 
6.És possible garantir salut i benestar per a tothom d’aquí a l’any 2030? L’important és treballar per 
apropar-se el màxim a l’objectiu 

Repte

ODS/  Objectius de 
desenvolupament sostenible

Ep! Pensa a guardar la tasca per fer la col·lecció de totes les propostes dels O
D

S

Avui no tindràs un repte, en tindràs dos! 
Per al primer, fixa’t en el gràfic on es mostra l’esperança de vida de diferents països. Busca els cinc països 
amb esperança de vida més alta i els cinc que tinguin l’esperança de vida més baixa. Quina diferència en 
anys hi ha entre el primer país de la llista i l’últim? Quines et semblen que poden ser les causes de les 
diferències? Intenta recollir en una llista cinc de les possibles causes. 
Per al segon repte, torna a mirar el gràfic i fixa’t on és Sudan del Sud i on som nosaltres. Creus que el 
sistema sanitari hi té alguna cosa a veure?  
Imagina que has d’explicar als alumnes d’una escola de Sudan del Sud com funciona el nostre sistema 
sanitari. Quines característiques té?  

✦ Metges d’atenció primària 
✦ Hospitals 
✦ Medicació i receptes 
✦ Finançament 
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Educació per als objectius de 
desenvolupament sostenible

Objectiu 3 Garantir una vida sana i promoure el benestar 
per a totes les persones a totes les edats

Per recollir aquesta informació parteix de la teva pròpia experiència, pregunta a la família o busca 
informació a la xarxa.  

Escriu una carta on expliquis tot el que en saps.

Repte

Webs

ODS/  Objectius de 
desenvolupament sostenible

Objectiu 3 
UNESCO

Objectiu 2030 - Super3 
Objectiu 3

Ep! Pensa a guardar la tasca per fer la col·lecció de totes les propostes dels O
D

S

Servei Català 
de la Salut
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https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/model-sanitari-catala/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/model-sanitari-catala/
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/curriculum/inf_pri/cape/educacio-per-als-objectius-de-desenvolupament-sostenible.pdf#page=22
https://www.ccma.cat/tv3/super3/objectiu-2030/salut-i-benestar/video/6043310/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/model-sanitari-catala/
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/curriculum/inf_pri/cape/educacio-per-als-objectius-de-desenvolupament-sostenible.pdf#page=22
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ENGLISH ACTIVITY 

*You can send me your pictures doing the activities to patriciagil@emarquina.cat  

SONG

Click the image to listen the song from The Emoji Movie. Clica la imatge per escoltar la 

cançó de la pel·lícula The Emoji Movie. 

 

 

 LEARN 

This are some of the emojis from the song. Aquestes són algunes 

emocions que surten a la cançó. 

 

 

 

 

 

  WRITE 

Write what make you feel happy, loved… Pensa i escriu que et fa sentir feliç, estimat... 

                                

 GAME: GUESS THE MOVIE BY THE EMOJI 

Can you guess the movie? Click the image to play. Pots endevinar la pel·lícula? Clica la 

imatge per jugar. 

 
Now, you can invent your own movies with emojis. Ara, pots inventar les teves pel·lícules 

amb emoticones. 

Example: 

Ice cream 

My family 

… 

mailto:patriciagil@emarquina.cat
https://www.youtube.com/watch?v=BJi4QG5jo7s
https://www.youtube.com/watch?v=nlTWmljxUC0


MATEMÀTIQUES 

Anem a treballar els diners, marca la opció correcte (poden haver més de una). 

 

Ara encercla les monedes que necessitis per comprar el tambor: 

 

 

 

 

 

 

 

  



CATALÀ 

Aquí tens la publicitat d’una botiga. Contesta les següents preguntes:  

 

 

1. Quin és el nom de la botiga? 

 

2. Quina és la oferta de la Nintendo Switch? 

 

3. Què inclou aquesta oferta? 

 

 

4. Si pagués amb un bitllet de 500 euros, quin és el canvi que t’hauran de donar? 

  

5. Quin és el valor de la consola abans de la oferta? Quants diners t’estalvies? 

 

6. Quan has arribat a la botiga, hi havia una altra oferta: 2x3 en consoles Switch. Què significa 

aquesta oferta? 

 

 

7. A quina pàgina web hauràs de buscar informació sobre aquesta botiga? 

Switch + 2 jocs 

- Pack disponible amb la consola 

Switch amb JoyCon vermell i gris 

- Inclou el joc Luigi’s Mansion 3 i 

joc a escollir entre Nintendo Labo 

kit variat o Nintendo Labo kit 

vehicles. 



 

PLÀSTICA 
 
 
 

                                  DIFERENTS MOMENTS DEL DIA 
 

 

COM FER L’ACTIVITAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMER PAS 

Agafa un objecte de dins o 

fora de casa. 
(un got, un arbre, un llibre, una 

joguina, etc.) 

                    SEGON PAS 

Fes tres fotos de l’objecte 

Durant diferents hores del 

dia. 

 

            Example: (A) a les 09:00 (B) a les 12:00 (C) a les 18:00. 

  



MÚSICA 

 

 

     REPTE 
CANTÀNIA 
¡Hola nens i nenas de cinquè! Aquesta setmana hauríem d’haver 

participat en un dels concerts de la Cantània. Per això, us proposo 

el següent repte: trieu una cançó de la Cantània “Virtual” i us 

graveu amb la versió karaoke de fons. No cal que siga la cançó 

sencera.  

Aquí us deixo els enllaços del karaoke de totes les cançons que 

vam treballar a classe: 

1. El MÓN DIGITAL 

 

2. EL BLUES DE’N MARCEL  

 

https://www.youtube.com/embed/mnc2KgTL9KE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/UqvWXdQIUNc?feature=oembed


 

 

3. TOT El QUE JO PUC FER PER TÚ. 

 

 

Us passo també els enllaços de les cançons, de la versió que escoltàvem 

en classe, perquè pugueu repassar les cançons abans de cantar amb el 

karaoke. 

1. El món digital: https://www.youtube.com/watch?v=1-g1iGWYk78 

2. El blues d’en Marcel: https://www.youtube.com/watch?v=cJmxwyLbUnA 

3. Tot el que jo puc fer per tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=WcG7rr8R0WU&t=15s 

 

Una abraçada a tots i envieu-me molts vídeos al meu email 

angelamarti@emarquina.cat. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1-g1iGWYk78
https://www.youtube.com/watch?v=cJmxwyLbUnA
https://www.youtube.com/watch?v=WcG7rr8R0WU&t=15s
https://www.youtube.com/embed/LHpuMiB6SFw?start=75&feature=oembed

