
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Curs: sisè 
Data: 19 de maig 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana, Castellana, coneixement del medi, plàstica 

 
1. EL MISTERI DE LA XOCOLATA CONTAMINADA.  

 
El principal fabricant de xocolata del país, Mega-Chocca-Dooby, estava a punt de            
començar la producció del seu lot final dels millors ous de Pasqua per distribuir-los              
mundialment. Quan els van avisar des de la fàbrica que havien trobat a tots els seus                
tastadors de productes corrent amunt i avall, cridant, molt vermells de cara i amb molta               
picor a la llengua, buscant gots de llet freda per beure!  
 
En inspeccions més acurades, tot el lot havia estat sabotejat. Es va comprovar que algú               
havia abocat oli de bitxo dins de les tines de xocolata.Quan es van revisar les càmeres de                 
seguretat, tot el que es podia veure era una figura encaputxada que abocava l'oli durant la                
nit dins de les tines. 
 
I, per tant, qui va ser l'autor? Sou els detectius responsables de la investigació … Resoleu                
les pistes següents per trobar entre tots els possibles sospitosos al culpable.  
Bona sort ... Mega-Chocca-Dooby depèn de vosaltres! 
 

LLISTAT DE SOSPITOSOS 
Disposeu d’informació dels sospitosos segons el sexe, l'alçada, el color dels ulls, el color              
del cabell i el transport que utilitzen. 

NOM SEXE ALÇADA 
COLOR DELS 

ULLS 
COLOR DEL 

CABELL 
TRANSPORT 

Arthur Almond M 1.72m Blau Pèl - roig Caminant 

Anneke Anise F 1.83m Marró Ros Cotxe 

Brenda Butter F 152cm Verd Negre Moto 

Brian Bonbon M 190cm Marró Calb Autobús 

Celia Carob F 1.8m Marró Pèl - roig Bicicleta 

Clive Confection M 1850mm Marró Marró Cotxe 

Danny Drizzle M 1.85m Gris Ros Bicicleta 

Danuta Doublechoc F 1.7m Avellana Ros Cotxe 



 
Elsie Eatery F 158cm Blau Gris Caminant 

Elias Eccles M 1.64m Verd Marró Bicicleta 

Fiona Fudge F 1.6m Blau Pèl - roig Bicicleta 

Freddie Fondue M 1.81m Blau Calb Moto 

Gordon Ganache M 191cm Avellana Marró Cotxe 

Gemma Glucose F 176cm Marró Ros Bicicleta 

Harold Honey M 1.89m Marró Gris Bicicleta 

Heidi Hazelnut F 1.77m Verd Negre Cotxe 

Iris Icing F 164cm Blau Pèl - roig Caminant 

Ian Icecream M 1.84m Avellana Marró Caminant 

Joe Jammy M 1.8m Verd Pèl - roig Moto 

Janine Jelly F 159cm Blau Marró Bicicleta 

Katie Kremery F 1.69m Gris Ros Cotxe 

Kevin Kiwi M 1.62m Marró Marró Autobús 

Leonard Lemony M 1780mm Blau Calb Cotxe 

Leanne Lime F 1.59m Verd Marró Caminant 

Mike Mocha M 172cm Avellana Negre Bicicleta 

Millie Muffin F 1.66m Blau Pèl - roig Moto 

Noah Nougat M 1840mm Marró Pèl - roig Moto 

Nuala Nutmeg F 163cm Avellana Marró Caminant 

Olivia Ombre F 1.6m Marró Ros Bicicleta 

Otis Orange M 1700mm Blau Ros Cotxe 

Paula Pavlova F 166cm Verd Gris Moto 

Patrick Praline M 1.65m Marró Calb Caminant 



 
a. PISTA 1. 

Els nostres detectius han descobert que per arribar a les tines de xocolata cal superar una                
certa alçada. Aquesta alçada (en mil·límetres) és la resposta de la suma dels resultats de               
tots aquests càlculs matemàtics. Malauradament, un dels vostres investigadors els ha           
introduït en números romans, de manera que primer haureu de traduir-los ... 
 

A) CCLIII X IV = 
B) DCXLIII - LXXVIII = 
C) MCCCLXXXIV : VIII = 

 
 
LA PISTA ÉS:  
 
b. PISTA 2. 
Una de les càmeres de seguretat que hi havia a prop de l'entrada de la fàbrica ha captat                  
al criminal encaputxat, però malauradament, la càmera només ha captat el color dels seus              
ulls. Quant deuen mesurar aquests angles?  

  

   

 

 

  

 



 
Utilitzeu el descodificador, la mida de cada angle es correspon a una lletra, escolliu              
l’adequada en aquesta taula.  
 

B 105o I 240o H 45o N55o E 190o 

M 30o R 60o T 12o W90o O 170o 

 
Reordeneu les lletres per esbrinar el color dels ulls del sabotejador de la xocolata. Ull! La                
pista no està en català. 
 
LA PISTA ÉS: 
 
c. LA PISTA 3 
 
Fora de la fàbrica, els vostres ajudants han trobat alguna cosa al fang que els indica què                 
necessitareu per obtenir el codi de fraccions següent. La pista està amagada entre             
fraccions equivalents, fraccions de nombre o el valor de la fracció. Per solucionar-la cal              
trobar la lletra que es correspon a cada valor.  
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LA PISTA ÉS: 



 
d. PISTA 4 
Els investigadors han trobat una mica de sang on el delinqüent es va tallar a l'escala que                 
pujava a la tina de xocolata. A partir d'aquesta mostra, van poder determinar alguna cosa               
sobre aquesta persona. Podeu trobar la seva resposta resolent les operacions per            
esbrinar el valor de cada lletra a continuació. Aleshores, podreu resoldre la pista. 

Operacions Respostes 
a + 7 = 10 a =  
14 – b = 10 b =  
a + b = c c =  
d = 8 + a  d =  
e = 4+ b e =  
f² = 36 f = 
g = 6 : f g =  
√100 = h h = 
i = a² i = 
a x c = j j =  

 
LA PISTA ÉS:  
 

e. PISTA 5 
Els investigadors han trobat una prova més que ens dirà finalment la identitat del              
delinqüent. Feu servir aquesta taula de multiplicacions per desxifrar el          
codi següent. 

x 2 5 7 3 10 8 6 4 1 9 

6 i a l v b k d c j “ 

9 v m ! t $ y “ d h b 

3 j s u h a c v i : t 

1 q & . : p w j x z h 

7 f g @ u / o l ) . ¿ 

2 x p f j r n i w q v 

8 n ¿ o c # e k ç w y 
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4 w r ) i ? € c n x d 



 
 

24 30 81 64 42 42 

      
 

20 56 15 

   

LA PISTA ÉS:  
 
f. LA CONFESSIÓ 
Quan el delinqüent va ser atrapat i conduït davant del jutge, li van preguntar el motiu.                
Resoleu el codi següent per saber què va dir 

 
 

        

(-5,-3) (0,0) (-2,0) (0,0) (4,0) (-7,4) (6,4) 

    

(7,-2) (-7,0) (-3,2) 

        

(3,2) (0,0,) (-1,4) (0,0) (4,0) (6,4) (2,4) (6,4) 

       

(0,3) (-7,4) (-1,4) (6,4) (7,1) (2,4) 

EL CULPABLE VA DIR: 



 
2. CASTELLANO 
Una vez descubierto el culpable, tendréis que hacer un acróstico con su nombre o              
apellido, qué podría servir como pista para siguientes detectives. ¿Qué es un acróstico? 
 
Un acróstico es una composición poética donde sus letras ocupan una determinada            
posición. Os pongo un par de ejemplos de los más comunes para que veáis su formato                
(las letras del inicio de cada verso forman una palabra en vertical): 
 

 
 
La actividad que se os propone consiste en diseñar un acróstico con el nombre, apellido o                
ambos del culpable.  
 
Podéis mandarme una foto del trabajo, enviarme el acróstico por correo o compartirme un              
documento de Google.  
 
3. LLANÇAMENT D’UN PRODUCTE 
 
El sector secundari o industrial és el que, mitjançant un procés de producció transforma              
primeres matèries en productes elaborats. Però una vegada elaborat el producte,           
necessitem tot un projecte per presentar aquest producte al mercat i tenir èxit. 
 
Us proposem que dissenyeu el PROJECTE DE MÀRQUETING de la RAJOLA DE            
XOCOLATA: 
 
Podeu pensar i dissenyar el projecte de màrqueting a la llibreta, responent als següents              
apartats o en una presentació de Classroom: 
 
❏ Marca i logotip: Escriviu el nom de la marca i logotip (símbol) de la rajola de                

xocolata. Serà una marca de prestigi d’un producte exclusiu o serà una marca             
blanca, és a dir, les marques pròpies que utilitzen els supermercats i que són més               
accessibles econòmicament? 

❏ Nom: Inventeu un nom per al producte. Cal que sigui atractiu. 



 
❏ Qualitat: El percentatge i origen del cacau, sucres, oli, additius i altres elements             

definiran la qualitat del producte. 
❏ Preu: Establiu el preu del producte, depenent de la seva qualitat i el cost de               

producció. 
❏ Disseny de tessel·la (mosaic): Serveix per fer més atractiu i funcional el producte.             

(Aquest apartat s’explica a l’àrea de plàstica). 
❏ Disseny de l’embolcall: Serveix per protegir i fer més atractiu el producte. (Aquest             

apartat s’explica a l’àrea de plàstica). 
❏ Distribució: Quins mitjans utilitzarà la fàbrica per transportar la xocolata. Serà una            

distribució local, nacional, mercat europeu... 
❏ Canals de publicitat: Anuncis per diferents mitjans, podeu idear l’eslògan que           

cridarà l’atenció del consumidor i tothom voldrà adquirir-lo. 
❏ Consumidor final: En aquest apartat hem de pensar si va dirigit a tothom, a nens,               

a consumidors de rebosteria i dolços, per això penseu el lloc on es podrà adquirir la                
xocolata: supermercats, hotels, xocolateries, botigues de llaminadures. 

 
4. PUBLICITAT ENGANYOSA 
 
Us proposem una petita reflexió sobre el món del consum i la publicitat enganyosa que               
ens anima a ser consumidors. Busqueu etiquetes de productes per casa o imatges en              
revistes velles i afegiu una argumentació de per què creieu que el que s’anuncia és millor                
que el producte real o si en la vostra experiència us heu sentit enganyats. Si no podeu                 
afegir la imatge, només cal que escriviu la marca i nom del producte i tot seguit feu                 
l’argumentació: 

PUBLICITAT ENGANYOSA 

PRODUCTE ARGUMENTACIÓ 

 
 
 
 
 

Ens informa que 
el mango és una 
font de vitamina A 
però en la 
informació 
nutricional no hi 
consta la vitamina 
A 



 

 

A la imatge de 
l’embolcall 
s’observa una 
galeta plena de 
xocolata i quan 
obrim el paquet té 
molt poca 
xocolata 

 
5.  DISSENY DE RAJOLA DE XOCOLATA 
 
Sou el dissenyador gràfic de la fàbrica de xocolata i us han encarregat el disseny de la                 
tessel·la, és a dir, el mosaic que donarà forma a la nova rajola de xocolata. Us han                 
demanat un disseny exclusiu i original perquè la rajola sigui tot un èxit de sabor però                
també d’imatge. 
 
Per enrajolar superfícies planes feu servir figures geomètriques que encaixin les unes            
amb les altres sense deixar espais entre elles. 
 
Utilitzeu un full quadriculat i construïu un mosaic a poc a poc, utilitzant llapis i regle (si no                  
en teniu, podeu utilitzar el voraviu del plàstic de la vostra agenda). Podeu provar amb               
algun dels següents exemples o bé idear la vostra pròpia tessel·la: 

 
 
 
 
 
 

 
Podeu pintar-la amb llapis de colors i repassar les línies amb un altre color o amb algun 
retolador si en teniu. 
 
Si encara no heu acabat la vostra inspiració artística de          
la setmana, podeu dissenyar la part davantera de        
l’embolcall perquè sigui una temptació veure-la en una        
prestatgeria d’establiment comercial. Recordeu    
afegir-hi la marca, el nom del producte i un dibuix que           
identifiqui el producte i cridi l’atenció. 
 
Feu una foto, tant de la tessel·la com de l’embolcall, ens l’envieu per correu electrònic i el                 
penjarem al Classroom. 



 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 

 
40 words challenge! Give me 5 a week!  (Repte de les 40 paraules! 5 a la setmana) 

Week 4: Listen, read, write, speak, draw. 
(Setmana 4: Escoltar, llegir, escriure,     
parlar, dibuixar) 

Week 3: Blocks, sweets, whistle, gift,      
party. 
(Setmana 3: construccions, caramels,    
xiulet, regal, festa) 

 
Mime!: Write the words on a paper and choose one. You have to represent the word and                 
someone else has to guess it. (Fem mímica! Escriviu les paraules en un paper i escolliu un. Heu                  
de representar la paraula i una altra persona ha d’endevinar-la.) 

Listening 

Listen the “Going green” song and fill the gaps with the missing words. (Escolteu la cançó                
“Going green” i ompliu els buits amb les paraules que falten.) 

Song: https://www.youtube.com/watch?v=8DJ45Yc3urg 

          Words:      CDs           school         Recycle    green       clothes  

                             Earth          teeth           bags                Reuse  

Song:  

https://www.youtube.com/watch?v=8DJ45Yc3urg


 

 

Àrea d'aprenentatge: Música 

 
1. Evolució de la dansa del 1950 al 2019. Al Classroom teniu una activitat que us                
permetrà descobrir com ha canviat la forma en què ballem les persones des del 1950 fins                
avui en dia. Coneixeu tots els estils de ball que hi apareixen? 

 
2. Percussió Eine kleine Nachtmusik. La proposta de percussió d’aquesta setmana és            
del compositor austríac Wolfgang Amadeus Mozart. Ja que som a la setmana del             
reciclatge, intenteu fer la percussió amb objectes reciclats i experimenteu          
descobrint quins sons diferents poden fer aquests objectes. Recordeu que, si va            
massa ràpida, a la configuració del vídeo (clicant a la rodeta que apareix a la cantonada                
inferior dreta de la pantalla) podeu reduir-ne la velocitat. 
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-eine-kleine-nachtmusik-de
-mozart/ 

3. Sidoku. Heu d’escriure el nom de les 7 notes musicals sense que se’n repeteixi cap                
en cada línia horitzontal, en cada línia vertical i en cada figura formada per 7 quadradets                
marcada amb les línies més gruixudes. Ànims! 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-eine-kleine-nachtmusik-de-mozart/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-eine-kleine-nachtmusik-de-mozart/


 

 

RECORDATORI: El dia 5 de juny publicarem un vídeo amb tot el material que ens esteu                
enviant amb la cançó No ens desdibuixeu. Encara sou a temps de gravar-vos cantant la               
cançó i enviar-la a musica@escolamasiperera.cat. Visiteu el web per més informació. 
 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
● AQUESTA SETMANA US PARLO DE…  

Els MALABARS 
Saber fer malabars ens aporta nombrosos beneficis com:  
➢ Millora de l’agilitat. 
➢ Coordinació en el moviment dels braços i control de la força de llançament. 
➢ Valors com la constància, la perseverança i la frustració, ja que és un exercici              

que no sortirà ni a la primera ni a la segona i s’ha d’intentar molts cops assumint el                  
fracàs com un repte per seguir i superar-se. 

➢ La satisfacció d’aconseguir un repte possible però difícil. Ens demostra que si            
volem, podem i moltes habilitats s’aconsegueixen practicant. 

➢ La concentració, ja que sense aquesta és molt difícil. Després es converteix en un              
moviment més automatitzat. 

➢ Treball dels dos hemisferis cerebrals a la vegada que afavoreix als           
aprenentatges en general.  
 

mailto:musica@escolamasiperera.cat


 
Per tant, aprendre, practicar i millorar el domini dels malabars és un excel·lent             
aprenentatge que podeu fer aquests dies.  
Al Classroom d’EF trobareu un tutorial del mestre Jordi Romeu explicant quins exercicis             
podeu fer. 
Per qui no el pugui veure, recordeu que amb el Jordi n’heu fet quan cursaveu 3r i 4t i                   
podeu practicar els exercicis que us ensenyava.  
D’altra banda, trobareu també un enllaç al Youtube per fer-vos unes pilotes de             
malabars d’una forma senzilla.  
Així que… no hi ha excusa per no posar-se a practicar! 
Us animo a enviar-me un vídeo ensenyant els vostres progressos.  
 
● RECORDEU QUE HEU D’INTENTAR FER COM A MÍNIM UNA ACTIVITAT          

SETMANAL DE LES QUE SE US PROPOSA A L’ENLLAÇ         
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/categoria/efisica/pcef/ I FER-M’HO SABER. 

 
 

Àrea d'aprenentatge: Educació en Valors Socials i Cívics 

 
● El meu arbre. Dibuixeu un arbre on es vegin les arrels, el            

tronc i les branques o la copa. Un cop tingueu l’arbre           
dibuixat escriviu-hi el següent:  
1) A les arrels 5 adjectius positius que us defineixin. (p.e.          

alegre, perseverant…)  
2) Al tronc 5 adjectius positius que creieu que els         

companys de l’escola dirien de vosaltres.  
3) A la copa 5 adjectius positius que creieu que la família           

pensa de vosaltres.  
● El diumenge 17 de maig va ser el dia mundial del           

reciclatge! Sabem que en sou uns experts en com reciclar, l’ús dels plàstics, com              
evitar la contaminació atmosfèrica, fer un ús responsable de l'aigua… 

 
Us proposem que donem una altra vida a allò que llençaríeu! Us proposem que observeu               
les deixalles de casa vostra (plàstics, cartró, vidre…), agafeu allò que necessiteu i creeu              
un nou objecte a partir d’aquestes deixalles.  
 
 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/categoria/efisica/pcef/


 

 
   
 

Els sobres segellats 

Tenim 10 cartes, cadascuna de les quals té un dígit imprès en elles del 0 al 9. 

Aquestes cartes estan dividides entre els 5 sobres que trobareu a continuació, de manera              
que hi ha dues cartes en cadascun dels sobres. La suma de les cartes que hi ha a                  
l’interior de cada sobre indica el número del sobre. 

 

- Quins nombres podrien haver-hi dins del sobre número 8? 



 
 
 
 
 

CANONADES 
Jugadors: 2 
Edat: +8 
Temps: 15 min 
 
MATERIAL 
Un full quadriculat 
2 Llapis, retoladors o bolígrafs de color diferent. 
 
COM ES JUGA? 
PREPARACIÓ 
Es dibuixa en el full quadriculat una doble quadrícula de punts de 6 × 7 per partides curtes                  
o de 9 × 10 per partides més llargues. 

 
Abans d'iniciar el joc, es decideix quin jugador unirà els punts pel recorregut vertical (punts               
negres) i quin ho farà pel recorregut horitzontal (punts blancs). 
 
OBJECTIU 
Unir dos extrems del paper traçant línies a través del recorregut propi. El jugador del               
recorregut en vertical ha d'unir els punts negres fins a connectar el recorregut dalt - baix i                 
el jugador del recorregut en horitzontal ha d'unir els punts blancs fins a connectar el               
recorregut esquerra - dreta. 
 
REGLES 
Es juga per torns, primer un jugador i després l’altre. Un torn es compon d'una única                
acció: 
 
El jugador A traça una línia que uneix dos punts en horitzontal o vertical (mai en diagonal)                 
de manera que no travessi una altra línia ja dibuixada (pròpia o de l'altre jugador) i                
únicament tocant cercles del seu color. 

                   



 
  

Se succeeixen els torns i en el moment que algun jugador aconsegueixi connectar els              
seus dos extrems del recorregut (de dalt a baix o de dreta a esquerra) haurà guanyat. 
 

 
 
RECORDATORI!  
 

ÀREA D’APRENENTATGE  CORREU ELECTRÒNIC MESTR@ 

Llengua Catalana, Matemàtiques, 
Coneixement del Medi , Plàstica 

Anna: 
acarrerass@escolamasiperera.cat 
Maria: 
mplana@escolamasiperera.cat 

Llengua Castellana  Nil: 
nsaldanyal@escolamasiperera.cat  

Anglès  Ruth: 
rferrando@escolamasiperera.cat 
Iolanda: 
ibertranm@escolamasiperera.cat 

Música  Maria: 
musica@escolamasiperera.cat 

Educació Física  Nil: 
nsaldanyal@escolamasiperera.cat  
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