
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs: sisè 
Data: 2 de juny 
 

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

 
1. EL MISTERI DEL DESGAVELL  AL ZOOLÒGIC 

 
El Zoo ANTIC és un lloc popular de turisme i vacances escolars. Els pares cansadíssims i                
els nens emocionats omplen regularment el recinte, desitjosos de veure els enormes            
goril·les de muntanya, els babuïns descarats, els orangutans mandrosos i els ximpanzés            
riallers. 
 
El desastre ha afectat aquest zoo. Algun dels primats del recinte ha estat al culpable del                
desgavell. Un d’ells ha agafat de manera sorprenent les claus del vigilant i, quan ningú no                
mirava, ha desbloquejat el recinte dels primats i d’aquesta manera han escapat molts             
micos. Ara estan provocant incidents diversos al voltant del zoològic, tirant aigua als             
elefants, rient dels lleopards, fent ganyotes als cocodrils i bufant a la panxa dels flamencs               
per tal que posin les dues potes a terra! 
 
Però quin mico ha agafat les claus i ha deixat sortir als altres micos? La vostra missió és                  
utilitzar la descripció dels ximpanzés del zoo per resoldre les pistes perquè pugueu             
establir qui ha permès que els primats molestos estiguin esvalotant a tots els habitants del               
zoo! 

LLISTAT DE SOSPITOSOS 

NOM M/F TIPUS DE 
PRIMAT 

MENJAR 
PREFERIT 

ALÇADA EN 
CM CARÀCTER 

Ailsa f Aluata Fruita 86 Amigable 

Bobby m Mandril Fruita 94 Carinyós 

Coco m Mandril Escorça d'arbre 91 Carinyós 

Delilah f Caputxí Llavors 55 Cridaner 

Eric m Aluata Fulles 83 Rondinaire 

Frodo m Babuí Fulles 60 Amigable 

Gimley m Mandril Fruita 91 Cridaner 

Hattie f Babuí Fulles 63 Carinyós 

Ishmael m Caputxí Llavors 56 Cridaner 



 
Jimmy m Aluata Fruita 86 Rondinaire 

Kala f Caputxí Llavors 57 Cridaner 

Larry m Mandril Fruita 91 Carinyós 

Mena f Mandril Fruita 90 Rondinaire 

Nobu m Aluata Fulles 85 Carinyós 

Ophelia f Aluata Fruits secs 87 Amigable 

Piccu m Mandril Fruita 90 Carinyós 

Rafe m Mandril Fruita 89 Carinyós 

Si m Caputxí Fruits secs 55 Cridaner 

Tee Tee f Babuí Fulles 61 Carinyós 

Uri m Aluata Fruita 88 Rondinaire 

Veronica f Caputxí Fruits secs 57 Cridaner 

Wendy f Babuí Fulles 62 Cridaner 

Yoyo f Mandril Fruita 89 Carinyós 

Zebedee m Aluata Fruits secs 87 Carinyós 

Arro m Mandril Fruita 92 Carinyós 

Billy m Aluata Fruita 87 Amigable 

Cecil m Caputxí Fruita 58 Amigable 

Dave m Caputxí Fruits secs 56 Cridaner 

Esher f Babuí Fulles 64 Amigable 

Fifi f Mandril Escorça d'arbre 91 Carinyós 

 
PISTA 1. 
 
Calculeu si aquestes afirmacions són certes o falses. I escriu la resposta correcta en 
aquelles que són falses. 

 CERT FALS 

Si hi ha quatre recintes que contenen vuit lèmurs cadascun, hi ha un   



 

total de trenta-dos lèmurs. 

Un costat d’un recinte pentagonal mesura 18 m. El perímetre total del 
recinte ha de ser de 108 m. 

  

0,25 és el mateix que dir ¼   

XIX és el mateix que 18.   

218,25 − 89,003 = 119,318   

Les girafes tenen 24 kg de menjar. Mengen la meitat. Els queda per 
tant per menjar encara 12.000 g 

  

El recinte del pingüí està tancat durant ¼ de l’any. Això vol dir que està 
tancat quatre mesos. 

  

El bitllet d’un nen al zoo té un cost de 14,45 €. El bitllet d’un adult té un 
preu de 19,40 €. Per a dos adults i un nen, el preu serà de 53,25 €. 

  

L’abonament anual al zoo per a un adult costa 60 €. Si el pagament, 
hagués de ser mensual pagarien 5€ al mes. 

  

Si hi ha més respostes certes, ha estat un mico entremaliat. 
Si hi ha més respostes falses, ha estat una mona entremaliada.  
 
LA PISTA ÉS:  
 
PISTA 2:  
 
Dividiu i vencereu 

1. 210÷10= 5.3÷10= 
2. 3000 ÷10= 6.7÷10= 
3. 270÷10= 7. 300÷100= 
4. 27÷100= 8. 21÷100= 

 
0.1 

CLAUS 
0.03 

AMIGABLE 
0.7 

ENTREMALIAT 
27 

CRIATURA 
0.3 
ÉS 

3000 
PRIMAT 

21 
CRIDANER 

21.7 
FULLES 

0.27 
MICO 

21 
UNA 

30 
LLAVORS 

300 
MOLT 

3 
EL 

0.07 
RONDINAIRE 

0.027 
FRUITA 

0.21 
CARINYOSA 

 LA PISTA ÉS:  



 
PISTA 3. 

Aquest mico descarat ha ocultat la següent pista a les coordenades. Utilitzeu la graella 
següent per resoldre la tercera pista. 

 

(4,5) (9,2 (5,1) (1,1) (3,7) (9,7) (3,3) (2,2) (5,3) (6,8) (3,7) 

           

 

LA PISTA ÉS:  

PISTA 4:  

En aquesta graella teniu els horaris que fan els cuidadors per alimentar als diferents 
animals. Convertiu els temps dels rellotges de 12 hores als de 24 hores. A continuació, 
utilitzeu les paraules següents per resoldre la quarta pista. 

ANIMAL 12 HORES 24 HORES ANIMAL 12 HORES 24 HORES 
ELEFANTS 3.45 P.M.  OSSOS 4.15 P.M.  

TIGRES 2 P.M.  SURICATES 4 P.M.  

XIMPANZÉS 1.25 P.M.  FOQUES 3.40 P.M.  

PINGÜINS 2.30 P.M.  LEMURS 5.20 P.M.  

COCODRILS 6.40 P.M.     

 



 

16:40 
NO  

13:00 
CAPUTXÍ 

15:45 
HA 

13:40 
ALÇADA 

14:00 
CLAUS 

15:40 
QUI 

16:16 
BABUÍ 

17:20 
MANDRIL 

16.15 
LES 

12:40 
CURT 

14:30 
ROBAT 

30:30 
PERDUT 

14:40 
ALUATA 

13:25 
ÉS 

13:30 
DEIXAR CAURE 

18:40 
UN 

 
LA PISTA ÉS:  
 
PISTA 5 
 
Endevineu l’alçada del culpable. Resoleu aquesta endevinalla i coneixereu la seva alçada 
 

 
 
LA PISTA ÉS:  
 
 
2. ANIMALS EN PERILL D’EXTINCIÓ 
 
Es considera que una espècie està en perill d’extinció quan en queda una quantitat              
molt reduïda d'exemplars o quan el seu hàbitat natural està seriosament amenaçat, de             
manera que, si no se li presta, l’atenció necessària podria arribar a desaparèixer. L'hàbitat              
d'un animal o d'una planta és el medi on viu. 
 
Ara penseu en 5 animals que estiguin en perill d’extinció i responeu la següent taula: 
 



 

ANIMALS EN PERILL D’EXTINCIÓ 

NOM O IMATGE DE 
L’ANIMAL 

HÀBITAT/ALIMENTACIÓ/ 
REPRODUCCIÓ 

CAUSES DEL PERILL 
D’EXTINCIÓ 

 
Ós polar 

- Viu al Pol Nord 
- S’alimenta de peixos, foques 
i rens 
- Es reprodueix cada tres 
anys.Vivípars. 

- El desglaç, per l’augment de 
temperatura per l’efecte 
hivernacle 
- Caça furtiva 
- Contaminació 

   

   

   

   

 
Podeu consultar els següents links: 
 
Llista d'espècies animals en perill d'extinció 
Llista d'animals en perill d'extinció als Països Catalans 
En perill d'extinció! 
National Geographic 

 
En el següent vídeo podreu veure la tasca que es fa en els centres de recuperació, per                 
rehabilitar i alliberar, en les millors condicions possibles, els exemplars de les espècies de              
la fauna autòctona protegides: 
 
Centres de recuperació de la fauna salvatge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MASCOTES I ZOOS 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27esp%C3%A8cies_animals_en_perill_d%27extinci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27animals_en_perill_d%27extinci%C3%B3_als_Pa%C3%AFsos_Catalans
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/en-perill-dextincio/video/4472571/
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/animales-peligro-extincion_12536
http://www.gencat.cat/big/visormedia/base/index.html?type=default&idBig=3911061011032613&idNice=8d670e846cf466de2e2d&subt=true


 
 
Quina és la teva mascota preferida? Podria ser la mascota que representa el Zoo ANTIC? 
Atreviu-vos a dissenyar-la, destacant aquelles parts o maneres de ser que la fan única i               
que voleu compartir. Pot ser qualsevol classe de mascota, real o imaginària. 
 
 
 
 
 
 
 
La segona proposta és el disseny del plànol del Zoo ANTIC. Quina creieu que seria la                
millor distribució dels animals dins del Zoo? De quina manera penseu que els animals              
estarien més a gust?  Aquí us mostrem alguns exemples: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 



 
 

● Grabad una archivo de voz mientras leéis el siguiente texto y mandadme el audio por               
correo o compartidlo por el Drive.  

 

CURIOSIDADES DEL COVID-19 
 
➔ ¿Sabías que se llama coronavirus porque el COVID-19 pertenece a una familia de             

virus que tienen puntas en forma de corona? Según algunas versiones, existe en el              
mundo desde hace más de 10 mil años. Sin embargo, ha llegado al 2020 mutando,               
cambiando, y por eso se ha producido la pandemia. Algunas personas opinan que             
es un virus de laboratorio. El futuro lo dirá. 

 
➔ ¿Sabías que Covid, Corona, Lockdown (que significa confinamiento) o Sanitiser          

(que significa desinfectante), son algunos de los nombres que cada vez más padres             
dan a sus recién nacidos? Dicen que es una manera de recordar que superaron la               
pandemia. 

 
➔ ¿Sabías que hay parejas que tenían su boda programada para estas fechas e             

igualmente se han casado con invitados? Eso sí, los invitados han vivenciado la             
fiesta de forma virtual a través de sus pantallas. Aunque suene raro, no sería de               
extrañar que se convirtiera en una nueva moda, también para las fiestas de             
cumpleaños.  
 

➔ ¿Sabías que, por la bajada del turismo, muchos animales tienen que buscarse la             
vida para comer, ya que eran los turistas quienes les daban la comida? Por ejemplo               
en Tailandia, los monos han protagonizado auténticas peleas callejeras para          
conseguir comida, o en Japón, que se han visto un montón de ciervos por las calles                
deambulando en busca de algo para comer.  
 

➔ ¿Te atreves a improvisar una curiosidad? ¡Hazlo! 
 

 
● En caso de que no podáis grabaros, leed igualmente el texto y escribid uno o dos                

puntos más de Curiosidades del COVID-19 en la libreta o por correo.  
 
 
 
 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 



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

Week 6: Wake up, Get up, Go to school,         
Have lunch, Have dinner.  
(Setmana 6: Despertar-se, Aixecar-se,    
Anar a l’escola, Dinar, Sopar.) 

Week 5: Today, yesterday, tomorrow,     
before, after.. 
(Setmana 5: Avui, ahir, demà, abans,      
després.) 

 
Tip!: You can make a timetable, with the time and the action. So it will be easier for you to                    
relate the word to the moment of the day you do that. (Us podeu fer un horari amb l’hora i                    
l’acció. Així us resultarà més fàcil relacionar la paraula amb el moment del dia que feu                
això.) 
 
Description of an animal 
 
We have found these two descriptions of animals but we don’t know what animals they               
are. Can you help us to find them? (Ens hem trobat aquestes dues descripcions d’animals,               
però no sabem quins animals són. Ens podeu ajudar a trobar-los?) 
 
What animal is it? C_____________ (7 letters) 
It is the fastest land animal in the world. Tigers, lions, leopards and jaguars are also part of                  
this group. It’s a mammal. It has got long thin legs and a long tail. It’s light brown and is                    
covered with black spots. This animal eats small and medium size animals.  
 
What animal is it? P______      B_______ (9 letters- 2 words) 
It is carnivorous. It’s a mammal. It lives in the Arctic Circle. It can swim. It eats seals and                   
fishes. Their tail and ears are small. Their skin is black although we see his fur white. 
 
 

● Now, choose an animal and describe it. You can use the last activity as a model.                
You can draw it if you want. (Ara, escolliu un animal i descriviu-lo. Podeu fer servir                
la última activitat com a model. El podeu dibuixar si voleu.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Música 



 
 
1. El paisatge entra per la finestra. Aquesta setmana us animem a parar atenció als               
sons que entren per les finestres de casa vostra. Seieu d’esquena a alguna finestra de               
casa i intenteu dibuixar el paisatge que podríeu veure a partir dels sons que sentiu. Abans                
de començar a dibuixar preneu-vos el temps que necessiteu per escoltar bé tot allò que               
passa a fora. Tanqueu els ulls, feu silenci, respireu profundament i escolteu amb atenció.  
Si us animeu, podeu enviar-nos un vídeo ensenyant-nos el vostre paisatge mentre imiteu             
tots aquells sons que us han ajudat a dibuixar-lo.  

 
2. Percussió Deteggtive Anderson. Aquesta setmana us proposem la percussió          
Deteggtive Anderson. 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-deteggtive-anderson-level
-1/  

3. 108 beat machine. Aquesta setmana us demanem que experimenteu amb l’aplicació            
108. Aneu al Classroom per saber on trobar-lo i què heu de fer. 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
● AQUESTA SETMANA US PARLO DE…  

Les HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES 
 
QUÈ SÓN? 
Les habilitats motrius bàsiques (HMB) són els moviments fonamentals que hauríeu de            
saber fer.  
Aquests moviments són molt importants per poder desenvolupar una vida sense           
problemes, ja que us permeten relacionar-vos amb els altres, amb els objectes i amb el               
medi que us envolta.  
Són moviments simples però que hem hagut d’aprendre i desenvolupar des de petits a              
través de la pràctica i les hem anat millorant fins a dominar-les. 
  
QUINES SÓN?  
Les habilitats motrius bàsiques poden classificar-se en:  
➢ Els desplaçaments: caminar, córrer, arrossegar-se, anar de quatre grapes...  
➢ Els salts: a peus junts, un peu, de llargada...  
➢ Els girs: totes les rotacions del cos humà sobre l’eix vertical, la roda, tombarelles...  
➢ Els equilibris: estàtics (quiets) o dinàmics (en moviment). 
➢ Els llançaments i recepcions: de pilotes i altres objectes.  

 
PER A QUÈ SERVEIXEN?  

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-1/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-1/


 
Les HMB us permeten desplaçar-vos, treballar, jugar, relacionar-vos amb els altres.... en            
definitiva viure. A més, són la base de moviments més complexos. Si les domineu              
perfectament, activitats com llançar a cistella, saltar tanques, fer salt d’alçada, ballar,            
driblar..., us resultaran més senzills. Les classes d’educació física et poden ajudar a             
aconseguir aquest objectiu. 
 
QUINA ACTIVITAT US PROPOSO? 
Inventeu-vos un circuit on es treballin totes les habilitats motrius bàsiques anomenades            
anteriorment. Penseu que pot ser a casa vostra, però també en un parc o al lloc que                 
creieu més oportú. Si podeu, envieu-me un vídeo o fotos de com us ha quedat.  
 
 
● 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 

 
 

● Imagineu que aquest any han introduït una nova        
festa en el calendari i a aquesta se li diu “El dia del             
revés”. Inventeu 3 formes diferents de celebrar       
aquest dia, explicant en què consisteix. 

 
 
● Si haguessiu d’inventar una nova assignatura que       

haguessin d’estudiar tots els nens i nenes de totes les edats, quina seria? Com li               
diríeu? En què consistiria? Digueu també per què creieu que els nens i nenes han               
d’aprendre aquesta assignatura. 

 
 
● Inventeu una norma que tothom hagi de complir a la nostra escola, explicant la              

necessitat i la importància de que es compleixi. Recorda que la norma ha de ser per                
tothom, incloent alumnes, mestres, monitors de menjador, monitors d’extraescolars... 

 
● Ara ja fa moltes setmanes que esteu rebent tasques per tal que les feu, en aquest                

exercici heu de dissenyar una activitat que a vosaltres us hagués agradat trobar en la               
proposta de tasques. Si és un exercici concret, heu d’escriure la pregunta i la              
resposta. Si és una activitat manual, heu de proposar l’enunciat i la imatge del resultat. 

 
 
 
 

 

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


 
 
 
 
 

 
 

 
 
   

TROBEU EL NÚMERO! 
 

 
A continuació trobareu 8 pistes per trobar el nombre 
del qual parlem.  
 
Quatre de les pistes són certes però no ajuden a 
trobar el número. En canvi n’hi ha 4 que són molt 
necessàries per poder-lo trobar. Les sabeu 
diferenciar?  
 
 



 
 

 Pistes que no ajuden 
a trobar el número 

Pistes molt 
necessàries 

És més gran que el 9.    

No es pot dividir per 10 i donar 0 de 
residu. Per tant, no és múltiple de 10.  

  

Es pot dividir per 7 i de residu donarà 0. 
Per tant és múltiple de 7.  

  

El nombre que busquem és senar.    

No es pot dividir per 11 i donar 0 de 
residu. Per tant, no és múltiple d’11.  

  

El número és més petit de 200.    

És un número de 2 xifres, la xifra de les 
unitats és més gran que la de les 
desenes.  

  

La xifra de les desenes és senar.    

 

Quin és el número que estem buscant?  

Ara que ja sabeu com funciona trieu un número del 0 al 99 i escriviu 8 pistes (4 que siguin                    
veritat però no ajudin massa i 4 que ajudin molt per poder arribar-hi). Recorda que les                
pistes han de permetre trobar només un número. Escriviu les vostres pistes amb la solució               
i envieu-ho a la mestra perquè pugui compartir els vostres enigmes als companys i              
companyes!  

 
 
 
 

ELS RAJOS ASSASSINS 
 
Jugadors: 2 
Edat: +5 
Temps: 10 min 
Material: Paper i Llapis 
 
 
 



 
 
Preparació: 
Per començar dibuixeu una quadrícula de 8×8 (tot i que amb el temps podeu fer-la més                
gran si voleu), i es distribueixen 8 naus per jugador allà on vulguin (punts negres un                
jugador i cercles l’altre). 
 
Regles: 
Per torns, el joc consisteix a connectar dues naus del mateix jugador (no tres) amb un raig                 
assassí. Aquest ha de seguir la ruta més curta (vertical i/o horitzontal) sobre les              
caselles. A vegades hi ha més d’una ruta d’igual distància, així que el jugador pot decidir                
cap a on anar. 
Els punts que us trobeu al mig del recorregut del raig queden fregits i s’eliminen amb una 
creu. 
Quan ja no podeu fer més connexions, conteu quantes naus us queden i qui en tingui més 
guanya. 
 
RECORDATORI!  
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