MENJAR-SE EL MÓN 1
ESCOLA ENXANETA
PROPOSTA 3 COMUNITAT DE GRANS

MENJAR-SE EL MÓN
Mengem.
T’has menjat mai el cap, una cosa t’ha preocupat tant que no hi has pogut parar de
pensar en tot el dia?
T’has menjat mai les ungles? Hi ha alguns i algunes de vosaltres que us les mengeu,
ho sabem!
T’has menjat mai el món? T’has despertat un matí pensant que aquell seria el teu dia?
Has menjat mai flors? Diuen que n’hi ha de comestibles….
Has menjat mai fraccions, trossos de pizza, de pastís, una porció o més d’una rajola
de xocolata…?
Et proposem entrar al món del menjar i menjar-nos tot el que puguem,
T’hi apuntes?
Aquesta proposta serà fantàstica i llarga. Ara només us presentem la primera part i
d’aquí quinze dies us passarem la segona part.
Tot seguit us presentem totes les parts de la proposta:
PRIMERA PART (del 18 al 29 de maig)
1. Menjar-se les fraccions (Part 1)
2. Per no menjar-se el cap… música!
3. Comerse a Caperucita
4. Menjar-se les ungles
5. Let’s eat a rainbow
SEGONA PART (de l’1 al 12 de juny)
6. Be a fit kid!
7. Menjar-se les fraccions (Part 2)
8. Menjar-se les flors
9. Menjar-se el món

1. ENS MENGEM LES FRACCIONS - 1a Part
Aquí tens les instruccions:

1. Llegeix el Power Point i fes les activitats que et proposa:
○ 005 ENS MENGEM LES FRACCIONS-5 Part1

El Power Point té enllaços a vídeos i activitats. Les activitats del Thatquiz les
has de recollir en una graella del fitxer 000Thatquiz, que explica com recollirles.

Envia alguna foto de les fraccions que has fet amb algun aliment que tens a
casa, com et proposa el Power Point que ja has llegit. Amb la foto escriu quina
fracció representa.

2. Respon el Formulari després de llegir el Power Point.
○ Formulari fraccions-5 Part1
3. Fes els exercicis que et proposem a continuació. Són uns quants, així que
dosifica’t i ves fent a poc a poc.

2. PER NO MENJAR-SE EL CAP… MÚSICA!
Quantes vegades t’has tancat a l’habitació i t’has posat música per intentar oblidar
algun “mal rotllo” o per treure la ràbia que t’ha produït alguna situació injusta…?
Quantes vegades, en algun moment de tristesa, t’has posat música per ajudar-te a fer
sortir el plor que necessitaves treure, per quedar-te més tranquil o tranquil·la…?
Quantes vegades t’ha calgut posar-te “la teva cançó” per activar un dia que havies
començat amb mal peu…?
Quantes vegades has sentit una cançó que t’ha fet recordar un moment, un lloc, una
persona…?

Des dels inicis dels temps, la música ha connectat amb les emocions i els records de
les persones. Si t’hi fixes bé, trobaràs una música o una cançó que t’acompanyarà en
cadascun dels teus estats d’ànim i que t’ajudarà a fer-ho tot més fàcil!
A continuació t’enumeraré diferents situacions. Intenta trobar una cançó, que ja
coneguis, per a cada moment. Si no ho pots completar no et preocupis! A mesura que
et vagis fent gran aniràs descobrint més músiques i cançons que t’acompanyaran per
sempre!
-

Una cançó per fer esport (sortir a caminar, a córrer, amb bici…).

-

Una cançó que t’acompanyi en un moment trist.

-

Una cançó que et faci posar les piles per llevar-te de bon matí i anar a l’escola
quan acabi el confinament.

-

Una música o cançó que et posi nerviós/sa o bé perquè et recorda a alguna
situació particular o perquè la combinació melodia/ritme et produeix urticaria!

-

Una cançó que t’ajudi a desfogar-te després d’un dia pesat i amb entrebancs.

-

Una cançó que t’ajudi a tornar a la calma després d’un moment eufòric.

-

Una cançó que et transporti en algun moment viscut prèviament a la teva vida.

-

Una cançó que et recordi a alguna persona.

ATENCIÓ! No cal que et digui que els sentiments són personals i intransferibles, el
que a una persona li transmet pau i tranquil·litat a una altra la pot horroritzar. I que
una mateixa cançó pot portar molt bons records a algú i molt desagradables a un altre.
★ Aquí et deixo un enllaç per si tens ganes d’aprofundir més en les teves
emocions:
https://youtu.be/SmV8QLfVFWI
★ Et recomano que quan la teva família i tu tingueu una estona mireu aquest
vídeo de “L’ofici de viure”, un programa de TV3 que en aquest capítol en
concret parla de la música i els nostres estats d’ànim.
https://youtu.be/j-WMgT4aedE
★ Per últim, en aquesta proposta ja veus que et faràs un tip de menjar: fraccions,
flors, la Caputxeta, el món… El següent vídeo t’anima a menjar verdura i peix!
Escolta’l amb molta atenció i digue’m si et recorda a algun estil musical…(Pista:
és un estil que també es pot menjar! I en la primera proposta ja el vas cuinar!!!)
https://youtu.be/BhzKBiN2bBI

3. COMERSE A CAPERUCITA
Entre nuestros cuentos tradicionales se encuentra uno de los más famosos:
“Caperucita roja”. Nuestra Caperucita Roja, la que conocemos desde pequeños, es
un cuento tradicional que si se hubiera escrito hoy seguramente sería distinto. Mucho
tiempo atrás, Caperucita Roja era una forma de advertirnos que no debíamos confiar
en desconocidos y había que hacer siempre lo que nos decían madres y padres. Pero
todos estos cuentos también cuentan algo más: si no fuera por el cazador, el príncipe
o el mago, no habría final feliz. Entonces, las caperucitas de todo el mundo, cansadas
de esto porque ellas eran iguales de valientes que ellos, decidieron escribir su propia
historia…

Éste es el reto que os proponemos, por qué no hacer una Caperucita roja sin capa y
con pantalones, por qué no hacer una niña valiente que no necesite que la salven,
que ella misma pueda valerse por sí misma; por qué no hacer un cuento …. ¡¡Un
cuento nuevo!!!

Os proponemos que utilizando los mismos personajes y añadiendo algún otro: policía,
abuelo de caperucita, ladrón, amiga de caperucita… los que queráis vosotros/as,
compongáis un nuevo cuento donde los valores de este sean:

-

La valentía de Caperucita

-

La justicia

-

El perdón

-

La responsabilidad

-

La igualdad

1.- Piensa los personajes y apúntalos.
2.- Piensa en una historia: inicio, nudo y desenlace.

3.- Ten en cuenta palabras que puedes usar para escribir el cuento:

Una vez tengas claros estos tres apartados, coge una hoja en blanco, escribe un título
y redacta tu nuevo cuento de Caperucita Roja. Recuerda:

- Revisar las faltas ortográficas.
- Usar conectores para enriquecer el cuento y mejorar el redactado.
- Recuerda el uso de minúsculas y mayúsculas.
- Respeta los márgenes de la hoja.
- Deja un espacio entre líneas.
- ¡Si la escribes a mano, haz buena letra!

Cuando tengas tu nueva historia nos la envías.

4. MENJAR-SE LES UNGLES
Les mans formen part de la targeta de presentació de les persones

Llegeix el text i a continuació respon les preguntes.

Tothom té les seves manies i la Maria es cruspeix les ungles. Ho fa amb una dedicació
i un delit que sembla que tasti un plat de tres estrelles. Hi dedica tanta cura, que quan
per fi l’ungla abandona el dit i reposa dins de la seva boca, la passeja entre les dents
i cap a dins. Ho fa d’amagat. Perquè la Maria sap que menjar-se les ungles,
curiosament, no té gaire bona premsa. I una tarda, tota sola a la seva habitació, els
nervis van convidar-la a menjar-se l’ungla del dit índex. Sabeu, això del plaer quan un
comença no sap mai a on acaba. I quan s’havia empassat la fruita deliciosa que era
l’ungla es va mirar el dit i li va clavar una queixalada. Va cridar. Però el gust va guanyar
al dolor, i després del dit va venir la mà, i després de la mà, encara que era més
incòmode, de mica en mica es va anar cruspint el braç. Primer el dret, després
l’esquerre. I així, la Maria, en una tarda, es va menjar a ella mateixa. El pitjor de tot va
ser fer-se la pròpia digestió.

-

Què significa la paraula onicofàgia? (No apareix al text, però hi té molt a
veure).

-

Per què penses que la Maria es menja les ungles i ho fa d’amagat?
Argumenta la teva resposta.

-

Mossegar-se les ungles pot produir problemes de salut. Menciona alguns
dels problemes que pot produir aquesta mania.

-

Quins consells li podem donar a la Maria perquè deixi de mossegar-se les
ungles?

-

Què creus que vol dir la següent frase: Les mans formen part de la targeta
de presentació de les persones.

Tot seguit, tens tres enllaços on pots buscar informació per respondre les preguntes:

https://calaixwebloc.wordpress.com/2009/01/15/l%E2%80%99onicofagial%E2%80%99habit-de-mossegar-se-les-ungles/

https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/cinc-senzilles-maneres-teu-fill-no-mosseguiungles

https://www.kumon.cat/blog/onicofagia-que-pots-fer-perque-el-teu-fill-deixi-demossegar-se-les-ungles/

5. LET’S EAT A RAINBOW
5.1 A SANDWICH TO MASTERCHEF
-

First, you should watch the following video and try to understand what they are
talking about:
https://www.dropbox.com/sh/uze898101ksmrrj/AAAc1yYKtg1CN1gfVVtcK8Zo
a/VIDEO?dl=0&preview=TIGER+6+UNIT+3+HOW+TO+GIVE+INSTRUCTIO
NS+IN+THE+KITCHEN.m4v&subfolder_nav_tracking=1

-

Imagine that our class is going to be presented to the masterchef kids reality,
so you will have to make a recipe of a delicious sandwich and I will be the
jury, who will decide which recipe goes to reality. Be creative and present a
tasty recipe! Remember to make a short presentation, and please, try to write
and do it yourself, not to copy and paste from Internet.

5.2 MAKE A 2 DAYS DIARY FOOD
Look at the diary pages below. For the next two days, record everything you eat or
drink in your diary. You might be surprised!
Send to me your diary, you can do it in the notebook, in a word document,... try to fill
what you eat in 2 days, this way you will be able to observe if you eat in a balanced
way and with varied colors.

5.3 MAKE A RAINBOW COLLAGE
When someone says "to eat the rainbow," they're trying to explain that the color of
your food can tell you a lot about its nutritional value, and eating a variety of colors is
one sure method to get as many of those vitamins and minerals as possible.
That’s why I would like you to make a rainbow food collage.
How can you do it? You have different possibilities:
Option 1: You can look for food you have at home and prepare a rainbow and
then, take a picture to send me.
Option 2: You can cut fruits and vegetables from a supermarket catalogue food
or magazine you have at home, then, cut and paste in a sheet and make your
collage.
Option 3: Look for the pictures in internet and make a virtual collage, but please,
don’t copy just a picture done, try to make your own collage one by one.

When you finish the collage, please take a picture and send to us! We want to make
a big poster with all your pictures and upload to instagram.

