
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs: sisè 
Data: 26 de maig 
 

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

 
1. EL MISTERI DELS SACS DESAPAREGUTS EL DIA DE L’ESPORT 

 
És el Dia de l'Esport a l'Escola. Tots estan entusiasmats i esperen sobretot la cursa de                
sacs entre els mestres de l’escola. El sol brilla, els carrils de la pista de curses estan                 
marcats i els pares i els alumnes es reuneixen al voltant per veure i animar als mestres a                  
la cursa. Tanmateix, el desastre ha arribat! El Sr. Smith ha anat al magatzem d’educació               
física per aconseguir els sacs i no hi són! 
 
Afortunadament, el lladre de sacs no ha estat tan atent com pensava que havia estat i                
s’ha deixat algunes pistes enrere. Com a detectius oficials de la nostra escola, heu              
d’utilitzar les descripcions de totes les persones que es van veure a prop del magatzem               
d’educació física el dia abans i resoldre les pistes per desemmascarar el lladre de sacs!               
Bona sort! 

LLISTAT DE SOSPITOSOS 

NOM H/D CURS 
COLOR 
GORRA 

MARCA DE LES 
SABATILLES 

NOM BEGUDA 

Amy Amstell F 4 Vermell Whizz PowerUp 

Bertram Billings M 3 Blau Fli Zoosh 

Cassius Cranford M 4 Verd Jester Juice Blast 

Dev Desai M 5 Vermell Fli PowerUp 

Evie Enderby F 6 Verd Jester Coola 

Filip Fabian M 4 Blau Whizz Zoosh 

Gabriella Grange F 6 Groc Jester Coola 

Hamza Hussaini M 4 Verd Jester Juice Blast 

Isla Ingers F 3 Groc Fli PowerUp 

Ju Jin F 4 Groc Fli Zoosh 

Kamal King M 4 Vermell Jester Juice Blast 

Lowri Lane F 5 Blau Whizz Zoosh 



 
Marcel Miazga M 4 Verd Jester Coola 

Niall Neville M 6 Groc Fli Juice Blast 

Olga Ostrowski F 4 Blau Hooper Coola 

Pippa Pane F 5 Vermell Hooper PowerUp 

Qi Quinn M 3 Verd Whizz Juice Blast 

Rosie Raines F 4 Groc Hooper Coola 

Sebastian Simpson M 4 Verd Jester PowerUp 

Tia Travers F 3 Blau Fli Zoosh 

Uri Underwood M 4 Vermell Fli Coola 

Veronica Vest F 3 Groc Jester Zoosh 

Will Walker M 4 Verd Hooper Coola 

Xavier Xian M 5 Verd Jester Juice Blast 

Yves Yellow F 4 Vermell Fli Juice Blast 

Zoe Zapper F 4 Blau Hooper Coola 

Andy Amos M 4 Verd Jester Coola 

Bilhal Beal M 5 Groc Fli PowerUp 

Cassie Crane F 4 Vermell Hooper Zoosh 

Daria Dimbleby F 4 Verd Whizz Coola 

Elena Enkel F 6 Groc Fli Juice Blast 

Frankie Fraser M 5 Blau Jester PowerUp 

Gavin Grade M 6 Verd Jester Zoosh 

 
PISTA 1 
 
Busqueu el número que falta a cada sèrie i utilitzeu aquests números per trobar les               
paraules de la taula i ordenar-les per resoldre la pista. 

1.         - 319 - 419 3. 189 -  199 -         . 5.        - 401 - 411 
2.  672 - 682 -       . 4.          - 433 - 533 6.          - 639 - 739 

7. 868 - 878 -         . 



 

549 
Zoosh 

333 
lladre 

491 
dona 

692 
era 

210 
home 

898 
classe 

219 
a 

103 
entrenador 

391 
el 

323 
ampolla 

209 
de 

782 
Hooper 

888 
quart 

439 
trobat 

539 
la 

LA PISTA ÉS:  
 
PISTA 2:  
Cerqueu si aquestes respostes són correctes o no, escrivint Sí o No. Si la resposta és no,                 
escriu la resposta adequada. 

 SÍ NO 

La Mia diu que si comença al número 48 i compta enrere de quatre en               
quatre fins a zero, li caldrà fer dotze salts. És correcte? 

  

Si un camp de futbol té un perímetre de 134 metres i el costat llarg mesura                
42 metres, el costat curt ha de ser de 25 metres. És correcte? 

  

D’aquí a cinc dies, la Jamie anirà al Festival de les escoles unides. Ella diu               
que li queden 125 hores. És correcte? 

  

Jai té 3,25 € per gastar al torneig de bàsquet. Vol comprar un paquet de               
barres de xocolata per 1,79 €, una bossa de cacauets per 1,10 € i una               
beguda de 30 cèntims. Creu que té prou diners. És correcte? 

  

La Layla necessita dues dotzenes de pilotes de tenis i les pot comprar en              
paquets de sis. Ella creu que només li caldran tres paquets. És correcte? 

  

Piotr diu que estalvia en la compra d’un abonament de temporada de            
Leeds Utd Junior. El passi costa 146 €. Ha estalviat 109,50 €. Diu que això               
és ¾ del preu. És correcte? 

  

Freya diu que si una pilota de bàsquet pesa 482 g, tres pilotes pesen 1 kg                
140 g. És correcte? 

  

Si hi ha més respostes incorrectes que correctes, el lladre és un home. 
Si hi ha més respostes correctes que incorrectes, el lladre és una dona. 



 
LA PISTA ÉS:  
PISTA 3:  

 
Alguns alumnes van respondre en una enquesta quin era el seu esport preferit. Les seves               
respostes es mostren al gràfic de barres. Interpreteu les dades per resoldre la pista. 
1. Mireu l’esport més triat. Quants alumnes l’han triat?  
2. Mireu l’esport menys popular. Quants alumnes l’han triat?  
3. Quants alumnes més han triat bàsquet que tenis?  
4. Quants més van triar el futbol sobre el vòlei?  
5. Quina diferència hi ha entre el nombre d’alumnes que van triar el tenis i el que va triar la                    
natació?  
6. Quina diferència hi ha entre l’elecció més popular i la menys popular?  
7. Quantes persones van participar en l’enquesta en conjunt?  

vermell 
22 

trobada 
16 

blau 
10 

la 
4 

Fli 
67 

Zoosh 
1 
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25 
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6 
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LA PISTA ÉS:  
 
PISTA 4: 
 
Trobeu quants d’aquests grups de monedes sumen 5,87 €. 
 



 

 
 

Marca amb una creu la resposta correcta i sabràs a qui entrenaven 

Hi ha una opció amb 5,87 €  Fli 

Hi ha dues opcions amb 5,87 €  Jester 

Hi ha tres opcions amb 5,87 €  Whizz 

Hi ha quatre opcions amb 5,87 €  Hooper 

Hi ha cinc opcions amb 5,87 €  Roy 

Hi ha sis opcions amb 5,87 €  Shaw 

LA PISTA ÉS:  
 
PISTA 5: 
Resol aquestes operacions i busca quina és la resposta més freqüent per ajudar-te a              
resoldre la cinquena i última pista. 

a. 4 × 4 = 
b.  48 ÷ 4 = 
c. (54 ÷ 6) - 5 = 
d. 3 x (2+2) = 
e. 7+ (18 ÷ 3) = 

f. 6 × 4 = 
g. 96 ÷ 8 = 
h. 8 × 2 = 
i. 28 ÷ 7 = 
j. 12 × 2 = 

k. 2 × 6 = 
l. (18 ÷ 3) x 4 = 
m. (7 × 6) -(6x5)= 
n. 60 ÷ 5 = 



 
 
 

16 Zoosh 

24 Juice Blast 

12 Powerup 

4 Coola 

 
LA PISTA ÉS:  
 
2. CASTELLANO 
Vuestro maestro de Educación Física os pide ayuda para programar el Día del Deporte en               
la escuela. Tenéis que pensar qué actividades deportivas propondríais, teniendo en           
cuenta que: 

● Antes del patio, de 9 h a 11 h, cada grupo realizará las actividades dentro de su                 
ciclo. Teniendo en cuenta el espacio y la edad, proponed una actividad para cada              
ciclo. 

● Después del patio, de 11:30 a 12:30, la actividad tiene que ser dirigida para los               
maestros/as. El alumnado es espectador de su actividad. También tenéis que           
pensar en el espacio. 

● Por la tarde, de 15 h a 16:30, tendréis que diseñar 5 actividades para todo el                
alumnado, y cada uno/a irá libremente dónde quiera.  

 
Una vez tengáis todas las actividades pensadas, tenéis que hacer el programa del Día del               
Deporte, explicando en qué consiste cada actividad, en qué espacio se hará y en qué               
horario. Puedes hacerlo en la libreta o una hoja y mandarme una foto, o en el documento                 
que encontrarás en el Classroom.  
 
3. MEDI HISTÒRIA DE LES OLIMPÍADES 
 

"L'important no és guanyar, sinó participar". Pierre de Coubertin 
 
Sabeu quin és l’origen dels Jocs Olímpics? Com han evolucionat fins al model actual? 
Us proposem fer una recerca de la història dels Jocs Olímpics. Podeu visionar el següent               
vídeo: 
 
Els jocs i l'esport a Grècia 
 
 
 
 

https://youtu.be/o5jhhztxkuY


 
 
O buscar la informació en els següents links: 
L'origen dels Jocs Olímpics 
Especial Jocs Olímpics Petita història dels Jocs Olímpics - Gènius 
 
Doneu resposta a les següents qüestions per tal que pugueu fer després una presentació.  
❏ Qui va idear la celebració dels Jocs Olímpics? 
❏ On i quan es van celebrar per primera vegada? 
❏ Quines van ser les primeres modalitats esportives? 
❏ Quin premi rebien els guanyadors de les proves? 
❏ Per què es van deixar de celebrar en l’època antiga? 
❏ Qui va idear tornar a celebrar-los en època moderna? 
❏ Altra informació que hi voleu afegir. 

 
4. PLÀSTICA. DISSENY DE LOGOS I MEDALLES DELS ESPORTS 
 
Un logo és una imatge que intenta transmetre tot allò que es vol destacar d’una marca,                
d’un producte. 
 
Observeu el logo dels Jocs Olímpics, què creieu que 
significa? 
 
Si ara mireu la següent imatge, ho veureu més clar: 
 
 
 
 
 
Imagineu organitzar uns Jocs Olímpics a l’escola, una activitat semblant a la Jornada             
Esportiva en la qual participen les escoles de Vilafranca. Penseu en els tipus d’esports              
que s’hi podria jugar i: 
 
❏ Dissenyeu el logo per a cada un dels esports que heu pensat.            

Recordeu escriure al costat quin esport representa. 
 
Sabeu que per als Jocs Olímpics de Tòquio que s’havien de celebrar aquest any, al               
compte oficial de Twitter de l’organització es va proposar fer les medalles amb metall              
reciclat dels dispositius electrònics en desús? 
 

 

https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/l-origen-dels-jocs-olimpics_12667_102.html
https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/l-origen-dels-jocs-olimpics_12667_102.html
https://genius.diba.cat/es/detall-prestatge-mes-info/-/contingut/6200569/PRESTATGE_MES_INFO_DETALL/especial-jocs-olimpics-petita-historia-dels-jocs-olimpics?callerPlid=6408910


 
 
❏ Dissenyeu i elaboreu amb materials reciclats de casa        

(cartrons de caixes, botons molt grans, CD’S antics, vetes,         
fils, cordes...o qualsevol altre material reciclat) la medalla        
olímpica que es podria repartir a tots els participants dels          
Jocs Olímpics de l’escola Mas i Perera. 

 
ATENCIÓ: Recordeu, com heu fet sempre a l’escola, evitar         
utilitzar el paper d’alumini per fer una medalla. No és          
material reciclat i és contaminant. 
 

5. Llegiu en veu alta la lectura que trobareu al final d’aquest document i envieu-nos               
un àudio o vídeo tot llegint-la. Recordeu que abans de gravar-vos caldrà practicar i              
seguir les pautes següents:  
 
- Vocalitzar. És fonamental que els altres ens entenguin, mastegar les paraules, no            

menjar-se lletres…   
- Comunicar. És important haver entès el text per saber en quin to cal llegir-lo, és               

humorístic? És trist?...  
- Ritme-velocitat. Cal mantenir un ritme que permeti entendre el text. Hi pot haver             

moments que el text porti a augmentar la velocitat o a alentir-la, però cal que en                
tinguem consciència. 

- Postura i projecció. Cal mantenir una postura relaxada i còmoda per llegir            
projectant la veu correctament sense haver de forçar-la.  

- Pronúncia. Cal respectar la pronúncia de cada so.  
- Entonació. Cal respectar els signes de puntuació, ja que són els que marquen             

l’entonació i el sentit.  
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 

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

Week 5: Today, Yesterday, Tomorrow,     
Before, After.  
(Setmana 5: Avui, Ahir, Demà, Abans,      
Després.) 

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

 
Tip!: Repeat each word five times to remember it. (Repetiu cada paraula cinc vegades per               
recordar-la) 
 
 
 
 



 
Vocabulary activity 
Order the letters to know what sport it is. Then write the number that corresponds to each                 
sport. (Ordeneu les lletres per saber quin esport és. Després escriviu el número que              
correspon a cada esport). 

          
 

                        
 

- Now, choose three sports and write three sentences. (Ara, trieu tres esports i 
escriviu tres oracions.) 

 
Àrea d'aprenentatge: Música 

 
1. Escriu una melodia coneguda. Ja coneixeu el Song Maker. Fins ara us he demanat               
que el féssiu servir per a compondre les vostres pròpies melodies. Ara haureu             
d’aconseguir escriure-hi una melodia ja coneguda. Aneu al Classroom per a més            
informació. 

 
2. Percussió Dansa hongaresa núm.5. La proposta de percussió d’aquesta setmana és            
del compositor alemany Johannes Brahms. 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-dansa-hongaresa-num-5-
de-johannes-brahms/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-dansa-hongaresa-num-5-de-johannes-brahms/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-dansa-hongaresa-num-5-de-johannes-brahms/


 
 

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! 

 

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 HÀBITS SALUDABLES 
 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com l’estat complet de benestar              
físic, mental i social i no només com l’absència de malalties.  
 
Això vol dir que no estem sans només quan no estem malalts, sinó que necessitem estar                
bé: 
➢ Físicament: per una banda fer activitat física de forma diària, per enfortir el cos,              

per tenir-lo actiu i evitar lesions, per cremar greixos... També cal mantenir una bona              
postura, a l’hora de seure, de caminar, de carregar la motxilla... A més, cal una               
bona higiene per cuidar el nostre cos, que és únic  l’hem d’estimar i cuidar molt.  
 

➢ Mentalment: descansar les hores adequades (a la vostra edat haurien de ser al             
voltant de les 10 hores). No estar masses estones davant la TV, consola, mòbil, i               
enriquir el cervell amb activitats variades. A més, i relacionat amb l’apartat anterior,             
fer activitat física ens genera una hormona, l’endorfina, que és coneguda com            

mailto:musica@escolamasiperera.cat


 
l’hormona de la felicitat. Això vol dir que fer exercici ens fa estar més contents i                
satisfets amb nosaltres mateixos.  
 

➢ Socialment: de l’apartat anterior, podem deduir que un bon descans i fer exercici             
fa que estiguem millor, també, amb les persones del nostre voltant, així també com              
una bona higiene (dutxar-nos per anar nets i fer bona olor, portar la roba, dents i                
mans netes...) que farà que estiguem més ben acceptats socialment.  

 
En definitiva, per tenir una vida sana calen uns bons hàbits d’higiene, posturals,             
d’alimentació, de descans i de pràctica d’exercici físic. 
 
Per això, us proposem com a activitat que ompliu una taula durant cinc dies consecutius               
revisant aquests aspectes i reflexionant si porteu una vida prou saludable i quins aspectes              
hauríeu de millorar.  

 
● RECORDEU! HEU D’INTENTAR FER COM A MÍNIM UNA ACTIVITAT SETMANAL          

DE LES QUE ES PROPOSEN 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 

 
● Mireu la història de Los Fantásticos Libros Voladores del Sr. Morris Lessmore. i             

contesteu:  
a) Diuen que qui té un llibre té un gran tresor, hi esteu d’acord? Per què?  
b) Per què creieu que són importants els llibres? 
c) Quines emocions us han fet sentir la història? Quan? Per què? 
d) Us ha agradat la història del Sr. Morris Lessmore?  
e) I vosaltres, què en penseu dels llibres? 
f) Quin llibre ens recomanaríeu que sigui molt important per vosaltres? Per què? 

 
● Sabeu què és un escut familiar? Un escut familiar         

era un emblema que tenien antigament les famílies.        
Servia per identificar-les i estava format per imatges        
representatives. Us proposem que reuniu als que       
esteu ara mateix a casa vostra i entre tots decidiu          
els elements que més us representen com a família         
i dissenyeu el vostre escut familiar. Aquí us en         
deixem un d’exemple:  

-Feu-nos arribar els vostres escuts al correu electrònic        
perquè puguem compartir-los amb tots els companys i        
companyes de classe.  

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/categoria/efisica/pcef/
https://www.youtube.com/watch?v=_Bp1AZthZeo


 
 

 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

Podríeu posar els números de l’1 al 8 en els espais amb “?” per tal que totes 

les operacions siguin correctes? 

  

   
 
 
 
 

 
FUTBOL AMB BOTONS 

Material necessari: Dues caixes, botons i un taulell        
de joc. 
 
Prepareu el terreny de joc: Amb dues capses de         
sabates podeu construir les porteries sobre una       
taula, taulell o al terra. Cada equip té deu jugadors          
de camp i un botó de majors dimensions que fa de           
porter. La pilota és un petit botó pla per les dues cares. Cada jugador també comptarà                
amb un botó tirador. Es disposen els equips en el terreny de joc com si es tractés d’un                  
partit de futbol. Un dels dos equips centra. En la sacada inicial, és necessari que la pilota                 
surti del cercle central. 
 



 
Desenvolupament del joc: El joc consisteix a pressionar els botons del nostre equip amb              
el tirador perquè surtin disparats i colpegin la pilota per a dirigir-la cap a dins de la porteria                  
de l’equip contrari. 
Cada equip mourà els seus botons alternativament. Quan un botó vol marcar gol, ha              
d’estar dins de la zona de gol de l’equip marcat i ha d’avisar abans de xutar que tira a gol.                    
Si no ho avisés i marqués un gol, aquest no comptaria. Només es considera gol quan la                 
pilota passa totalment la línia de gol. Després del gol tots els jugadors es tornen a                
disposar tal com estaven inicialment. 
Si un botó, sense tocar la pilota, toca un botó contrari es considera falta. En el cas que                  
estigui dins de l’àrea de penal es considerarà penal. En el llançament de penal se               
segueixen les mateixes normes que en el futbol. 
Quan un jugador surt fora del terreny de joc després de jugar la pilota pot tornar a entrar                  
immediatament però no pot ser mogut en el proper torn. Els botons que han sortit sense                
tocar la pilota només podran entrar en el camp quan hi hagi una falta, un gol o la pilota                   
hagi sortit del camp. 
Els partits es juguen en dues parts de quinze minuts i cinc minuts de descans. 
Guanya qui ha aconseguit més gols quan acaba el temps. 
 
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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