
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Curs: sisè 
Data: 9 de juny 
 

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

 
1. EL MISTERI DEL MUSEU D’HISTÒRIA 

 
Els alumnes de l’escola Mas i Perera han de venir avui al museu d’història a fer una                 
activitat relacionada amb les diferents etapes de la història de la civilització. El Sr. Rius es                
dedica a assegurar-se que tots els recursos que necessita per fer l’activitat amb aquests              
grups es troben exactament on haurien d’estar. Recorda que al final del darrer dia que van                
fer aquesta activitat amb un grup d’una escola de Sabadell, algun dels companys del              
museu va tancar totes les tauletes digitals i el material, amb seguretat a l’armari de               
l’emmagatzematge durant el cap de setmana. Tanmateix, quan el senyor Rius va a             
l’armari de les claus, descobreix que falta la clau de l’armari. 
 
El senyor Rius dóna moltes voltes al cap, intentant desesperadament recordar a qui va              
demanar recollir i tancar l’armari. Si pot saber qui el va ajudar, potser podrà trobar la clau                 
que falta abans que comenci l’activitat. 
 
Podeu ajudar el senyor Rius a esbrinar qui era el company a qui va donar la clau resolent                  
les pistes? 

LLISTA DE TREBALLADORS DEL MUSEU 
 

NOM H/D Mida cabell Alçada Sala Distracció 
Alex home curt 162cm Prehistòria libre 
Anna dona mitja melena 175cm Edat contemporània finestra 
Bertie home llarg 156cm Edat antiga ràdio 

Charlie home curt 154cm Prehistòria llibre 
Delilah dona llarg 165cm Edat medieval finestra 
Eddie home curt 171cm Edat medieval diari 

Fredrick home llarg 155cm Edat antiga mòbil 
Greta dona llarg 162cm Prehistòria mòbil 
Harriet dona llarg 153cm Prehistòria llibre 
Jaume home calb 185cm Edat contemporània finestra 
Jessie dona curt 152cm Edat medieval diari 
Jofre home mitja melena 167cm Edat contemporània ràdio 
Kylie dona curt 149cm Edat antiga finestra 

Markus home llarg 154cm Edat moderna ràdio 
Marta dona llarg 169cm Edat contemporània ràdio 
Miquel home calb 176cm Edat contemporània diari 



 
Montse dona curt 146cm Edat contemporània diari 
Nikita dona curt 144cm Edat moderna finestra 

Nil home mitja melena 157cm Edat moderna finestra 
Paulo home curt 149cm Edat medieval diari 
Rosa dona mitja melena 155cm Edat contemporània mòbil 
Rosie dona llarg 161cm Edat antiga mòbil 
Sven home curt 151cm Edat moderna llibre 
Ulrika dona llarg 142cm Edat medieval ràdio 

 
PISTA 1: 
 
Ordeneu cada filera de números del més petit al més gran. Agafeu l’últim número de               
cada línia i cerqueu-lo a la taula que hi ha a continuació. Finalment, reordeneu les               
paraules trobades per arribar a la primera pista. 
 

4256 5250 5105 5002 5205 
     

87362 78326 78623 87263 87326 
     

12.65 12.56 21.56 21.65 15.26 
     

0.637 0.367 0.763 0.375 0.736 
     

0.481 0.48 0.408 0.418 0.048 
     

32.25 32.025 320.25 3.205 325.2 
     

 
87362 

NO 
5250 
EL 

87326 
DONA 

325.2 
UN 

21.65 
TREBALLADOR 

21.56 
CURT 

0.418 
MISTERI 

320.25 
LLARG 

0.481 
HOME 

0.736 
TENIA 

0.763 
ÉS 

0.367 
CALB 

 
LA PISTA ÉS:  
 
PISTA 2: 
Comproveu aquests càlculs i seqüències de números. Si un càlcul o seqüència és             
correcte, feu una creu a la seva casella. Si és incorrecte, marqueu-ho i corregiu-lo.  
 



 
ENCERT ERRADA 

382,5 = 3 centenes 8 unitats 2 desenes 5 dècimes   
XC - IX = LXXXI   

867,201 > 876,21   
8750 = 875 desenes   

XXXIII x III = IC   
10000 + 100000 + 10 = 101010   

2,002 =2002 mil·lèsimes   
5000000 + 500 + 50000 + 5 = 5050505   

1230 < 12330 < 123330   
 
Compteu el nombre d’encerts i d’errades.  
. Si hi ha més encerts que errades, el culpable té els cabells llargs.  
. Si hi ha més creus que encerts, el culpable té els cabells curts.  
. Si els encerts i les errades coincideixen el culpable té mitja melena.  
 
LA PISTA ÉS:  
 
PISTA 3:  
 
Mireu la xifra subratllada de cada número. Relacioneu-la amb el valor correcte de la              
graella per trobar la pista següent. 
 

235,8 2,358 3,258 23538 

32358 83238 838235 588853 

 

8 desenes 
75 CM 

8000 
BAIX 

20000 
ÉS 

3 centenes 
QUE 

3000 
TREBALLADOR 

5 centèsimes 
ALT 

2000 
46 CM 

80000 
LA 

8 centenes 
CLAU 

800000 
MÉS 

5 centenes 
MENYS 

8 milers 
DESAR 

8 dècimes 
EL 

8 mil·lèsimes 
1M 

3 desenes de miler 
ARMARI 

8 desenes de miler 
60CM 

 
LA PISTA ÉS:  
 
 



 
PISTA 4: 
Resoleu el codi per a trobar la pista.(Vigileu són divisions!!) 
 

: 200 50 12 106 8400 783 21000 9 120000 

10 A B C D E F G H I 

100 J Q L M N O P Q R 

1000 S T U V W X Y Z 1 

 

          

840 0,12 0,05 1200 740 5 20 0,12 0,12 20 

          

10,6 7,83 1200 840 0,2 0,05 20 20 0,12 20 

          

0,2 20 0,12 20  840 0,12 20 210 1200 

          

840 0,9 12000 0,2 0,05 7,83 1200 12000 20 

 
LA PISTA ÉS:  
 
PISTA 5:  
 
Ordeneu els números als quadres correctes. Alguns números poden pertànyer a més d’un             
quadre. El quadre amb més números us donarà la darrera pista. 

2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-19- 
21-30-42-43-45-53-60-61-63-64 

NOMBRE 
PRIMER 

DIVISIBLE 
ENTRE 2 

DIVISIBLE 
ENTRE 3 

DIVISIBLE 
ENTRE 5 

DIVISIBLE 
ENTRE 7 

     

llibre diari mòbil finestra ràdio 

 
LA PISTA ÉS:  
 



 
LA CONCLUSIÓ 
 
El treballador en preguntar-li què havia passat va contestar:  
 

 
 
LA CONCLUSIÓ ÉS:  
 
2.TOUR VIRTUAL PER LA HISTÒRIA DE CATALUNYA 
 
Recordeu que aquesta primavera volíem visitar el Museu d’Història de Catalunya?           
Exploreu la web des del link que us oferim, podeu connectar amb un recorregut interactiu               
per les principals èpoques, cultures, esdeveniments i personatges que han conformat la            
història de Catalunya. La visita virtual permet anar seleccionant èpoques, amb imatges i             
explicacions des de la Prehistòria fins als nostres dies. Gaudiu-la! 
 
 
Museu d'Història de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
Us proposem que ens expliqueu algun esdeveniment històric que s’hi descriu, sense            
copiar i enganxar, amb les vostres paraules. Intenteu explicar l’esdeveniment responent a            
les següents qüestions, tot depenent del tipus de fet històric, podreu respondre totes o              
només algunes de les qüestions: 
 

https://www.mhcat.cat/exposicions/la_memoria_d_un_pais#next


 

NOM DE L’ESDEVENIMENT / FET HISTÒRIC: 
 

LLOC  

DATES  

ÈPOCA  

CAUSA 
 (que el va provocar) 

 

RESULTAT 
 (com va acabar) 

 

PROTAGONISTES 
 (hi van participar o 

decidir) 

 

DESENVOLUPAMEN
T 

 
 

ALTRES DETALLS  

 
I si us ha agradat fer la visita virtual a un museu, us recomanem veure la petjada romana                  
a  la ciutat de Tarragona:  
https://www.tarraco360.com/?lang=ca 
 
També us podeu traslladar a l’Edat Mitjana entrant virtualment a la Catedral de Santa              
Maria del Mar de Barcelona:  
http://www.santamariadelmarbarcelona.org/passeig-virtual/ 
 
O podeu gaudir de les formes modernistes de Gaudí entrant a tots els racons de la Casa                 
Batlló o a la Sagrada Família:  
https://www.casabatllo.es/ca/tour-virtual/ 
https://sagradafamilia.org/visita-virtual 
 
3.ART DEL SEGLE XX 
 
Segur que heu anat a molts museus. De Museus n’hi ha de molts tipus, d’història, de la                 
ciència, de la música i també d’art. En aquests museus podem trobar obres d’artistes de               
diferents èpoques històriques i de diferents estils. Un dels artistes rellevants del segle XX              
va ser, Joan Miró. Segur que us sona, però si en voleu saber una mica més podeu                 
consultar: 

https://www.tarraco360.com/?lang=ca
http://www.santamariadelmarbarcelona.org/passeig-virtual/
https://www.casabatllo.es/ca/tour-virtual/
https://sagradafamilia.org/visita-virtual


 

  
http://www.xtec.cat/~mbardera/miro_biografia.htm 
https://www.fmirobcn.org/ca/joan-miro/ 
QV Joan Miró 
 
Observeu atentament aquestes vuit obres de Joan Miró i fixeu-vos molt bé en els seus               
títols. Seguidament contesteu totes les preguntes relacionades amb aquestes obres.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.xtec.cat/~mbardera/miro_biografia.htm
https://www.fmirobcn.org/ca/joan-miro/
http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/joan_miro_ca/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&lang=null&skin=null&biblio=true&xml=joan_miro_ca/joan_miro_ca.xml&base=joan_miro_ca


 

T’has mirat mai en un mirall 
d’augment? Prova-ho i 

podràs fer-te 
un________________ 

En els ______________ 
tot és possible. En els teus, 

quins personatges hi 
apareixen? 

De quin color té els ulls 
aquesta _____________?  

 
A qui està mirant? 

Al cel hi ha un astre molt 
gran i lluminós, el 

___________. Quina 
ganyota fem quan el 

mirem? 
 

Aquesta _____________ 
és molt especial. Què hi ha 

a dins? 
Què passaria si la moveu 

fort i traieu el tap? 
 

El _______________ de la 
Fundació fa set metres i 

mig d’alçada. I tu, 
quina alçada fas? Quina 
diferència d’alçada hi ha 
entre tu i aquesta obra? 

La lluna, les ratlles i les 
rodones dibuixen aquest 

______________. 
Amb què rima estrella? 

Aquests dos personatges 
són una ____________. 
Quina història creus que 

s’estan explicant? 

 

 
Ara analitzeu els diferents estils de pintura que hi ha representats, tenint en compte les               
definicions que es donen, i responeu a les preguntes: 
 
Realisme: Moviment que mira d'elaborar les formes artístiques adequant-se al màxim a la             
realitat. 
Surrealisme: Moviment que expressa el funcionament real del pensament; es basa en els             
somnis i el subconscient. 
 
Quina de les obres creieu que és més realista? 
Quines obres creieu que són d’un estil més surrealista? 
 
Proveu de fer la vostra obra surrealista. Penseu en algun somni o qualsevol situació              
normal i dibuixeu-la i pinteu-la tal com el vostre pensament la va viure, afegint-hi formes a                
totes les emocions: alegria, por, tristesa, ràbia... i no us oblideu de posar-li títol per saber                
de què es tracta!!! 
 
Després feu una foto i com sempre, ens l’envieu per correu electrònic per poder-la              
compartir amb els vostres companys i companyes al Classroom. 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 

 
● Artículo de opinión: MUSEO REAL vs MUSEO VIRTUAL 

 
Con el avance de la tecnología, hay museos que se han modernizado hasta el punto de                
crear visitas virtuales de mucha calidad. Incluso hay museos que solamente existen de             



 
manera virtual. Por otro lado, tenemos los museos como los entendíamos hasta la entrada              
del siglo XIX: en un edificio, con el contenido a enseñar allí presente.  
 
En esta actividad, se os propone que hagáis una reflexión sobre las ventajas e              
inconvenientes de cada modelo de museo, para finalmente decantaros para uno de los             
dos.  
 
Eso significa que debéis dividir vuestro trabajo en dos partes:  

1. Primero exponer las ventajas e inconvenientes que pensáis que tienen el museo            
real y el museo virtual. 

2. Luego, escoger qué modelo de museo preferís visitar a día de hoy y el porqué.  
 
Podéis hacer vuestro texto en la libreta o en el documento que se os comparte desde el                 
Classroom.  
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 

 
1. Reading Comprehension. Read the information of the National Museum Cardiff           
carefully and tick the correct answers. (Comprensió lectora. Llegiu la informació sobre el             
Museu Nacional de Cardiff atentament i marqueu les respostes correctes) 
 
GENERAL INFORMATION: NATIONAL MUSEUM CARDIFF 

Museum opening times 10.00 a.m. - 5.00 p.m.  Tuesday - Sunday 
 
Closed Monday 
 
Open most Bank Holiday Mondays 

Restaurant and Coffee Shop Opening 
Times 

                

Restaurant: 
10.00 a.m. - 2.30 p.m. Tuesday - Friday 
 
10.00 a.m. - 3.00 p.m. Saturday and Sunday 
and school holidays 
 
Coffee Shop: 
10.00 a.m. - 4.00 p.m. Every day 

Admission Free admission for all. 

Photography 

                      

 
 
You cannot take photos where you see this 
sign. 

Produced by the Parade ESOL Service, Cardiff Council in partnership with National Museum Wales 



 

 

 
● Now, answer the questions about the museum. 

 

1) What time does the Museum open?  
a) At 10 a.m.      b) At 5 p.m.          c) At 4 p.m. 

2) Which day is the Museum closed?  
a) On Tuesdays      b) On Mondays    c) Bank Holiday Mondays  

3) Is the Museum open on Sunday? 
a) Yes                     b) No                    c) The text doesn’t say this information  

4) How much is it to visit the Museum? ____________________ 
5) Where can we buy food and drink at the Museum? ______________________ 
6) Can we take photos in the Museum? 

             a)Yes                     b) No                    c) The text doesn’t say this information  
7) What time does the Coffee Shop close? 

a) At 10 a.m.           b) At 5 p.m.          c) At 4 p.m. 
 
2. Reading a text. Practice reading aloud. If you want you can record your voice while you                 
are reading the text and you can send us the file. (Lectura d’un text. Practiqueu la lectura                 
en veu alta. Si voleu podeu enregistrar la vostra veu mentre llegiu el text i enviar-nos                
l’arxiu.) 
 
My name is John 
Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 and I go to college in New York. My                      
favorite subjects are French and History but I don’t like English. My teachers are very               
friendly and smart. It’s my second year in college now. I love it! 

I live in a big house on Ivy Street. It’s near the college campus. I share the house with                   
three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with               
homework. At the weekend, we play football together. 

I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and he lives with my                  
parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I                
am happy when they visit me. My Mom always brings me my favourite cake when they                
come. I really miss them, too! 

 
Àrea d'aprenentatge: Música 

 
1. Percussió Deteggtive Anderson, nivell 3. Aquesta setmana us proposem la           
percussió dels ous, però un nivell que n’augmenta la dificultat. Llegiu bé les instruccions              



 
que apareixen al web per tal de fer aquesta percussió. 
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level
-3/ 

 
2. Isle of tune. Seguim amb les propostes de creació musical a través d’aplicacions              
digitals. Entreu al Classroom i allà trobareu l’enllaç a aquesta aplicació i un tutorial sobre               
com fer-la servir. Després compartirem les vostres creacions! 

 
3. Periodista musical. Quins gustos musicals tenen les persones amb qui conviviu?            
Quina és la seva cançó preferida? Quan la van descobrir? Els porta algun record              
especial? Per què els agrada tant? Sempre ha estat aquesta la seva cançó preferida o               
n’hi ha hagut d’altres? Per tal de respondre totes aquestes preguntes i d’altres que se us                
puguin acudir, feu-vos una graella en un full o en una llibreta, que sigui similar a la que us                   
proposo aquí i aneu-la omplint amb la informació de les diferents persones que viuen amb               
vosaltres. Intenteu escoltar la cançó junts i comenteu-la. 
 

 LES CANÇONS PREFERIDES DE LA MEVA FAMÍLIA 

 Quina és 
la teva 
cançó 

preferida? 

Quan la 
vas 

descobrir? 

En qui/què 
et fa 

pensar? 

Des de 
quan és la 

teva 
cançó 

preferida? 

N’has 
tingut 
altres? 

La podem 
escoltar 
junts? 

Nom 
persona 1 

      

Nom 
persona 2 

      

Nom 
persona 3 

      

 
Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
● AQUESTA SETMANA US PARLO DE…  

L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE 
 
Heu sentit molts cops els beneficis i la importància de mantenir una alimentació saludable              
i molts/es de vosaltres mireu de tenir-ho en compte, però a altres us costa una miqueta                
més. Per això, intentaré donar-vos un nou punt de vista per la situació actual que estem                
vivint. 
 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-3/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-3/


 
Portem tres mesos en una situació nova, on el nostre ritme de vida ha canviat de manera                 
radical. En destacarem tres aspectes que s’han donat a causa del confinament, sempre             
tenint en compte que cada família és diferent: 

- Tots els àpats els fem a casa. Això pot comportar que els esmorzars siguin més               
llargs i que, potser, ja no siguin tan saludables com intentem fer a l’escola. Els que                
acostumeu a quedar-vos al menjador, ja teniu un menú equilibrat que elaboren els             
nutricionistes. A casa també teniu en compte que els dinars siguin equilibrats? A             
més, la temptació de picar entre hores és molt forta.  

- No hi ha activitat extraescolar esportiva i, per tant, el nivell d’activitat física ha              
disminuït molt.  

- Passem més hores davant de pantalles i per tant ens movem molt menys.  
 
Tot això a les portes de l’estiu, on els gelats i refrescos ens venen molt de gust, però                  
tenen un alt valor calòric i de sucres afegits.  
 
Pels que no l’hàgiu fet encara, us proposo una activitat d’apuntar tot el que mengeu durant                
5 dies seguits i enviar-m’ho, perquè us pugui donar alguns consells si calen.  
 
Penseu que és important tenir un cos sa per tenir més salut i per sentir-vos millor amb                 
vosaltres mateixos i amb els que us envolten.  
 
 

Àrea d'aprenentatge: Educació en Valors Socials i Cívics 

 
● La pròpia història. Recordeu que a principis de cinquè vam treballar la nostra             

pròpia història? Imagineu-vos per un moment que ja sou adults i un infant us              
pregunta com va ser el confinament.  

 
Us animem a escriure una breu història per explicar-li a aquest nen/a com va ser el vostre                 
confinament a casa durant aquests mesos. 
 
Us deixem unes preguntes per ajudar-vos a pensar què podeu explicar:  

- Quines rutines heu seguit? (esport, feina, oci…)  
- Com us heu cuidat a vosaltres i a la família? 
- Com heu fet les classes de l’escola? 
- Quines coses heu après a fer? (cuinar, dibuixar...) 
- Quines emocions heu sentit? 
- Per què us ha servit el confinament?  

  

  

 



 
 
 
 
 

TEMPESTA D’ESTIU 
 
Els núvols llancen espases de flama 
i el cel negre retruny provocador. 
La muntanya ressona atemorida; 
se li remou l’entranya en la foscor. 
 
Un llamp ha capolat la vella alzina 
que generosa estenia el brancam. 
Qui ombrejarà el camperol quan treballa? 
On faran nius, els ocellets del camp? 
 
Espetega la pluja, furiosa, 
sobre la terra que no té consol. 
El vent se’n compadeix i engega els núvols, 
d’una bufada, més enllà del sol! 
 
Joana Raspall 
 

   
 

 

Tasses de cafè 

 

Aquest dissabte venen a casa uns amics dels pares. A casa teva hi ha costum d’oferir una                 
tassa de cafè als convidats. La mare s’adona que no té prou tasses i plats de cafè per                  
tothom i decideix anar de rebaixes a comprar-ne.  

Quan arriba a casa et demana que l’ajudis a preparar-los. Quan obres les caixes a on                
estaven guardats, te n’adones que la mare ha comprat plats i tasses de quatre colors               
diferents: blancs, vermells, blaus i verds. Per tant, ha comprat 16 tasses i 16 plats.  

Vols divertir-te una estona i decideixes barrejar tots els colors perquè hi hagi 16              
combinacions diferents de tasses i plats a la taula. 



 
Per fer 16 combinacions diferents de tasses i platets pots mirar d’ajudar-te dibuixant cada 
combinació a dins d’un quadrat com aquest. Tenint en compte que: 
 

1) A qualsevol fila només hi ha una tassa de cada color.  
2) A qualsevol fila només hi ha un plat de cada color.  
3) A qualsevol columna només hi ha una tassa de cada color.  
4) A qualsevol columna només hi ha un plat de cada color.  

 

 

Recordeu que aquestes 16 tasses i platets són diferents, de 
manera que NO PODEU tenir una tassa vermella i un platet verd en un quadrat i en 
un altre tornar a tenir una tassa vermella i un platet verd.  

Hi ha moltes maneres diferents d’abordar aquest repte! Molta 
sort!  

● Si voleu fer proves online arrossegant tasses i plats podeu 
anar a aquest enllaç: https://www.geogebra.org/m/kBka6XHu  

 
● Quan tingueu la solució envieu-nos la captura de pantalla! La 

podeu fer fent: 
+ enganxa (o Ctrl+V) a un document nou. 

 
 
 
SPROUT 

 
Sí, vol dir “col”. I aquest joc es diu així perquè les línies que es van dibuixant acaben fent                   
una imatge que recorda una col. 

Com es juga?  

Cal fer uns 4 o 5 punts inicials, dibuixats aleatòriament en un paper, si volem que el joc                  
duri uns 5 o 6 minuts (a la imatge només          
n’hi ha fets 2).  

Podem comptar que aproximadament el     
nombre de jugades que es podran fer són        
entre el doble i el triple dels punts que hi ha. 

Un cop fet això, un jugador fa una línia d’un          
punt a un altre i en marca un de nou al mig            

https://www.geogebra.org/m/kBka6XHu


 
del traç que acaba de fer (imatge 1, el punt nou és el vermell). 

Per torns, la resta de jugadors fa el mateix, i guanya l’últim que tira. 

Cal tenir en compte que: 

1. Un punt pot ser inici i final d’una línia (com a la imatge 2). 

2. Una línia no en pot tallar cap altra. 

3. D’un punt només en poden sortir 3 línies. 

RECORDATORI!  
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rferrando@escolamasiperera.cat 
Iolanda: 
ibertranm@escolamasiperera.cat 

Música  Maria: 
musica@escolamasiperera.cat 

Educació Física  Nil: 
nsaldanyal@escolamasiperera.cat  
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