MENJAR-SE EL MÓN 2
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?
Aquí teniu la segona part de la proposta!
Tot seguit us presentem totes les parts de la proposta:
PRIMERA PART (del 18 al 29 de maig)

1.
2.
3.
4.
5.

Menjar-se les fraccions (Part 1)
Per no menjar-se el cap… música!
Comerse a Caperucita
Menjar-se les ungles
Let’s eat a rainbow

SEGONA PART (de l’1 al 12 de juny)
6.
7.
8.
9.

Be a fit kid!
Menjar-se les fraccions (Part 2)
Menjar-se les flors
Menjar-se el món

6. 
BE A FIT KID!
Ja fa molts dies que estem confinades i confinats i fa poc que podem sortir a fer
esport i que aquests mesos hem menjat una mica més, per això us convido a que
composeu el vostre poster amb les coses que feu per mantenir-vos actives i actius.

El podeu fer a la llibreta, en un document word, amb powerpoint, canva,
postermywall o qualsevol altra pàgina que us agradi.
Aquí teniu el meu d’exemple. Ensenyeu-me com us bellugueu!

7. MENJAR-SE LES FRACCIONS (Part 2)
Per 4t:
1. Llegeix el Power Point i fes les activitats que et proposa, és per consultar, és
el mateix que la Part 1:
○ 004 Ens mengem les fraccions-4.
2. Respon el Formulari després de llegir el Power Point.
○ Formulari fraccions-4t Part 2
3. Fes els exercicis que et proposem a continuació.(Tots els altres fitxers de la
carpeta Part 2)

Per 5è:
1. Llegeix el Power Point i fes les activitats que et proposa:
○ 005 ENS MENGEM LES FRACCIONS-5 Part 2
2. Respon el Formulari després de llegir el Power Point.
○ Formulari fraccions-5 Part 2
3. Fes els exercicis que et proposem a continuació.(Tots els altres fitxers de la
carpeta Part 2)
Per 6è:
1. Llegeix el Power Point i fes les activitats que et proposa, és per consultar, és
el mateix que la Part 1
○ 006 ENS MENGEM LES FRACCIONS-6 Part 2
2. Respon el Formulari després de llegir el Power Point.
○ Formulari fraccions-6 Part 2
3. Fes els exercicis que et proposem a continuació.(Tots els altres fitxers de la
carpeta Part 2)
4. Exercicis d’ampliació i per fer en equip: Qui ja hagi fet tota la feina i li agradi
practicar li proposem que, amb dos o tres companys, es connecti per
videoconferència i resolguin aquests problemes.
(Està dins la carpeta treball equip problemes)

8. MENJAR-SE LES FLORS
Tot seguit et posem un text molt curiós i interessant sobre flors comestibles.
Llegeix-lo atentament.
DOTZE FLORS COMESTIBLES PER ALS TEUS PLATS
El món de les flors comestibles va ser una revolució a l'alta gastronomia des de fa ja
uns anys. Dels pràctics germinats de tot tipus de verdures –all, llombarda, ruca,
espàrrecs, canonges, alfàbrega-, passant per les més exòtiques i pintoresques flors
comestibles, a les decoracions dels plats més elegants de la passarel·la culinària.
Són una peça gairebé imprescindible per l'aportació de color i volum que aporten per
la seva diversitat en formes i grandàries.
Per fer que un plat sigui bonic, no fa falta passar hores i hores tancat a la cuina, ni
tornar-se boig pensant en quina posició dipositar les nostres elaboracions. Les
presentacions més boniques, solen ser les més senzilles i amb l'ajuda dels
germinadors o de les flors que a continuació us expliquem, l'èxit està assegurat.
Begònia. 
Siguin roses, blanques, vermelles o de qualsevol tonalitat, aquestes flors
són perfectes per donar un toc de color a les nostres presentacions, especialment a
les amanides i carns. Solen tenir un sabor àcid lleugerament dolç.

Calèndula. Gràcies al seu color ataronjat no solament serveix per adornar els
nostres jardins, sinó que els seus pètals també són útils per decorar les amanides.
El seu sabor, lluny de ser suau, és més aviat amarg i picant.

Caputxines. Encara que a Europa el seu ús no està molt expandit de moment, la
veritat és que als llatinoamericans i nord-americans consumir-les no els fa por.
Procedents de Sud-amèrica i també batejades com a tacs de reina, les caputxines
no tenen cap problema a adaptar-se als nostres horts, per la qual cosa afegir-les a
les nostres amanides no hauria de suposar cap objecció.

Clavell. Com una altra aromàtica flor, el clavell és un gran aliat per decorar els plats
aportant-los un sabor dolç i apetitós a amanides i postres. Entre les seves varietats,
destaca el clavell dels poetes pel seu atractiu visual.

Crisantem. Depenent del color, el sabor dels seus pètals pot ser des d'amarg fins a
picant. Cura i la part central no és comestible.

Dent de Lleó. No solament és digerible des del seu centre fins als pètals, sinó que
també ens aporta nombroses vitamines i pot emprar-se en qualsevol tipus de
menjar. Les arrels, seques i torrades, es converteixen en un substitut del cafè.

Flor de carbassó. Encara que de moment només està popularitzat el seu ús en
forma de verdura, la veritat és que la flor de carbassó també podem consumir-la
com ja fan els italians.

Flor de cibulet. Més suau que la ceba i de color violeta, aquesta flor es presenta
com una opció ideal per acompanyar les amanides i guarnicions de la carn.

Flor de gessamí. Per la seva aroma, la flor de gessamí es presenta com una
magnífica elecció per acompanyar els plats de carn, encara que la manera més
coneguda de consumir-la sigui en forma de te.

Margarida anglesa. Gràcies a la seva bellesa, s'han convertit en una alternativa
magnífica per decorar els nostres plats, malgrat que hem d'emprar-la amb cura a
causa del seu sabor amarg.

Revetlla de llimona. Semblant a la llimona, la revetlla és una bona opció per
afegir-la a les nostres postres, infusions i amanides.

Violetes. 
Siguin seques, confitades o fresques, les violetes es caracteritzen per un
suau sabor al qual li acompanya l'atractiu visual d'aquestes.

Utilitzar la flor sencera o únicament els seus pètals, dependrà dels colors de les
teves presentacions i de la flor.
Ja saps, per convertir-te en un autèntic xef d'alta cuina, l'única cosa que has de fer
és visitar el teu herbolari més proper i triar les millors flors per les teves refinades
receptes.
A continuació, et proposem una sèrie de preguntes per a què responguis. Recorda
argumentar les teves respostes.
-

Què aporten les flors als plats cuinats?

-

Què penses que és important saber abans de menjar-nos una flor?

-

Quin tipus de flor no es consumeix gaire a Europa? On es sol consumir
més?

-

Quin tipus de flor varia el seu sabor depenent del color que tingui?

-

Quina flor es consumeix preferentment en forma de te?

-

T’has menjat mai una flor? Quina?

-

De les flors que hi ha al text, quina escolliries i amb quins ingredients la
combinaries per elaborar un plat?

-

Coneixes algun xef famós? En cas afirmatiu, digues quin.

Tot seguit et proposem diverses tasques. Per poder-les fer, a sota tens l’apartat TOT
EL QUE HAS DE SABER PER PODER FER LES TASQUES! Fes-hi una ullada
abans de respondre les preguntes. Pots respondre les preguntes en un altre
document, llibreta o com et sigui més còmode.
2.- Separa les següents paraules, marcant quina és la síl·laba tònica. (4t, 5è i 6è)
passarel·la // imprescindible // elaboracions // caputxines // serveix // expandit
// objecció // aliat // clavell // qualsevol // guarnicions // gessamí // revetlla //
seques
3.- Classifica les paraules anteriors en tres columnes AGUDES / PLANES /
ESDRÚIXOLES (5è i 6è)
5.- Fes un esquema/mapa conceptual de les normes d’accentuació. Ja sabeu que
ho podeu fer a mà, amb canva, word, powepoint, popplet,... amb el que us sembli
millor…. (6è)
4.- Accentua les següents paraules. Abans d’accentuar-les indica si són agudes,
planes o esdrúixoles. (5è i 6è) (totes porten accent)
revolucio // esparrecs // alfabrega // exotiques // culinaria // grandaries // continuacio
// exit // gracies // utils // petals // esta // carbasso // opcio // magnifica // unica //
autentic // tambe

6.- Les flors també apareixen en moltes obres d’art, fotografies, manualitats,.... et
proposem que facis volar la teva imaginació i que les flors siguin les protagonistes
d’alguna creació artística que puguis fer.
Aquí tens alguns enllaços que et poden inspirar
https://youtu.be/5V5AAmodjG8
Flor sakura
Tulipa (segueix les instruccions de les imatges)

TOT EL QUE HAS DE SABER PER FER LES TASQUES!
Rep el nom de síl·laba cada una de les emissions de veu amb què pronunciem una
paraula. En general, una paraula té tantes síl·labes com vocals: ca-mi-sa, sa-la, gos,
sa-pa-ra-dor. De vegades, però, dues vocals seguides es pronuncien d’un sol cop
de veu: ai-re, ba-io-ne-ta, jo-ier, gri-pau. És el que anomenem diftong.
Segons el nombre de síl·labes que tinguin, les paraules es classifiquen en:
monosíl·labes ( 1 síl.laba), bisíl·labes (2), trisíl·labes (3) o polisíl·labes (més de 3).
Per separar les paraules en síl·labes també cal tenir en compte els grups
consonàntics (dígrafs o altres).
DÍGRAFS I GRUPS CONSONÀNTICS
S’HAN DE SEPARAR
ix: rei–xa

gu: se-guir

tj
: plat
–j
a

l·l: til–la

qu:

ss
: car-ros–sa

tg:met–ge

ll:

sc
: a-do-les–cent

tx:

rr
:

sor–ra

NO S’HAN DE SEPARAR

pa-quet

ig: pu-ig
ny: ca-nya

ba-llar

cot
–x
e

DIFTONGS
Un diftong consisteix en dues vocals juntes que formen part d'una única síl·laba,
és a dir, que es pronuncien amb un sol cop de veu, i no en síl·labes separades
com en un hiat.
ai, au, eu, iu, oi, ou, ui en la majoria

i-a, i-e, i-o, u-a, u-e, u-o excepte en

dels casos FORMEN DIFTONG i per

alguns casos NO FORMEN DIFTONG i

tant van a la mateixa síl.laba

per tant van separades

em-pai-ta , cau-re , fei-na

Ma-ri-a , ha-vi-a, te-ni-en, rà-di-o,
es-tà-tu-a, su-or

Normes d’accentuació:

FONT:
https://www.gastronosfera.com/ca/tendencies/dotze-flors-comestibles-per-als-teus-pl
ats

9. MENJAR-SE EL MÓN

Has jugat alguna vegada a enfonsar vaixells? Doncs per localitzar un punt en un
mapa ho fem d’una manera similar.
Abans de continuar pots jugar alguna partida amb algú de casa teva i així
comencem a practicar.
1. Tot seguit et facilitem les instruccions (léelas atentamente, así también prácticas
lengua castellana). Envia’ns una foto d’alguna de les partides que has fet, o el taulell
de joc, el que pensis que ens pot anar bé per veure que hi has jugat.

Per situar geogràficament un punt en el globus terraqui s’utilitza un sistema de
coordenades, com en el joc de vaixells. Hi ha les coordenades nord-sud i les
coordenades est-oest. Aquesta xarxa està formada pels paral·lels i meridians.
Les coordenades es donen en graus. Hi ha fins a 180 graus est i fins a 180 graus
oest. Així mateix, hi ha fins a 90 graus nord i fins a 90 graus sud.
Els paral·lels són les circumferències imaginàries que “tallen” la Terra de forma
paral·lela a l’Equador. L’Equador és el cercle màxim que “talla” la Terra a igual
distància dels pols. És el que es pren com a punt de referència per dividir la Terra en
dues parts iguals, hemisferi Nord i hemisferi Sud.

Altres paral·lels significatius són el Cercle Polar Àrtic i el Tròpic de Càncer 
a
l’hemisferi Nord i el Cercle Polar Antàrtic i el Tròpic de Capricorn a l’Hemisferi
Sud.

La distància d’un punt qualsevol de la terra fins l’Equador s’anomena latitud, 
es
mesura en graus i va de 0 a 90 graus.
De l’Equador cap al Pol Nord parlem de latitud nord. De l’equador cap al Pol Sud
parlem de latitud sud.
Els meridians són les circumferències imaginàries que “tallen” la Terra passant pels
pols. El meridià 0 de Greenwich és el que es pren com a referència per dividir la
Terra en l'hemisferi Est i l’hemisferi Oest.
La distància d’un punt qualsevol de la terra fins al meridià 0 s’anomena longitud es
mesura en graus i va de 0 a 180 graus. Del meridià 0 cap a la dreta parlem de
longitud est. Del meridià 0 cap a l’esquerra parlem de longitud oest.
En aquest enllaç pots veure aquesta informació
https://youtu.be/9kMS0RfuL58

2. Quines són les coordenades dels punts marcats? Com has pogut veure hi ha
dues lletres E. Com a exemple et donem la E situada al continent africà.
Primer sempre donarem les dades de la latitud i després de la longitud.

E = 20º Longitud Est = 20º E el punt està situat sobre l’equador i la seva latitud és 0º

3. Passem a un mapa amb localitzacions reals? Localitza 5 punts i diga’n les
coordenades

mapa pdf.

