NOM:

Hola pantera! Com van aquests dies de confinament? Segur que són molt avorrits i
ja tens ganes de tornar a l’escola! Aquests dies pots aprofitar per gaudir del temps
lliure i del joc autònom i també per compartir estones de joc amb la família. Pots
ajudar a casa i col·laborar en la neteja, endreçar l’habitació, parar la taula, etc. A
més, et proposem algunes activitats que pots fer a casa perquè el temps passi més
ràpid. Us enviem molts ànims i petons!!!

PROJECTE
Activitat 1:
Recordes que un dia a classe vam parlar de l’arribada de l’home a la Lluna? Això va
passar el 20 de juliol de 1969, fa més de 50 anys! Hi van anar un grup
d’astronautes dels Estats Units, que treballaven a la NASA.
Va ser un viatge llarg: el seu coet (Apol·lo 11) es va enlairar el 16 de juliol. És a dir,
va tardar 3 dies per arribar a la Lluna. Un dels astronautes que hi anava es deia Neil
Amstrong i quan va baixar de la nau, va fer una passa i va dir una frase que s’ha fet
molt famosa: “aquest és un petit pas per a l’home però un gran pas per a la
humanitat” . Entens el significat de la frase?
Com hem dit… fa molts anys d’aquest fet tan important. Ni tu ni jo havíem nascut,
però els teus avis sí! Segur que si els truques t’explicaran què recorden d’aquell dia.
Quan tornem a l’escola podem compartir tot el que us han explicat. A més, com has
vist, hi ha algunes paraules en negreta. Recorda-les, poden ser importants per a la
prova final del projecte!

Activitat 2:
Fes un repàs de com es formen els forats negres. Agafa un globus i explica als
pares què passa quan es mor una estrella. Si no recordes gaire com es forma, al
final de tot t’he deixat l’explicació que vam veure a classe.
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Activitat 3:
Un dia vam parlar de les constel·lacions. Són grups d’estrelles que, si puguéssim
traçar línies entre elles, sembla que formin un dibuix. N’hi ha una que es diu Orió, en
honor a un gegant de la mitologia grega que es deia així. Diu la llegenda que era tan
gran que ni les aigües més profundes dels oceans podien arribar a cobrir-lo!
Et proposo que una nit surtis a la terrassa o al balcó i busquis la constel·lació d’Orió.
Potser et costa una mica però et serà més fàcil si busques tres estrelles que formen
un línia recta. Són el seu cinturó! L’has trobat? Et recorda a una persona lluitant amb
la seva llança i el seu escut?
En aquesta imatge de l’esquerra hi ha les estrelles que formen la constel·lació.
Traça una línia entre elles i, al requadra de la dreta, dibuixa com t’imagines que era
Orió.

Busca qui era Orió i com la llegenda diu que va acabar al cel en forma de
constel·lació!
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Pistes activitat 2:

Un cos que pesa molt atrau a altres cossos, inclòs l’aire. Les
estrelles pesen molt; per tant, atrauen als cossos del voltant
(exemple: el Sol i la Terra). També atrauen a l’aire del voltant.

Però les estrelles tenen aire a dins que també fa força per
sortir cap a fora. Les dues forces formen un equilibri que fa
que l’estrella ni exploti ni es comprimeixi, però… què passaria
si una de les dues forces deixés de fer la seva feina?

Quan una estrella deixa de tenir energia, deixa d’expulsar l’aire (fer força de dins
cap a fora) i la força de la gravetat comprimeix l’estrella fins a fer-la molt i molt petita.
Però com que continua pesant el mateix, diem que té més…

D_______!
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ENGLISH
Activity 1:
Recordes de què anava la Unit 4? Dels dinosaurs i les seves característiques. Anem
a fer un repàs... Troba les 9 parts del cos que hem treballat a classe en aquest
alphabet soup.
Atenció! Les pots trobar en vertical, horitzontal i diagonal, però mai del revés:

Si et costa recordar totes les paraules, a la última pàgina les trobarà. Però no facis
trampes! Intenta fer memòria abans de mirar les pistes.
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Activity 2:
Ara que has trobat les parts del cos… sabries dir on corresponen?

Activity 3:
Quin és el teu dino preferit? Busca’l per internet i descriu-lo. Si vols, quan tornem a
l’escola els mirarem i compararem tots! Busca una foto on es vegi bé i fes frases
sobre ell.
RECORDA!
- Per dir les coses que té, utilitzem l’estructura “it has got”
- Per dir les coses que NO té, utilitzem l’estructura “it hasn’t got”
Pots fer una presentació de PowerPoint amb imatges i quan tornem a l’escola la
projectarem.
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Activity 4:
Per poder fer aquesta activitat necessites una altra persona. Consisteix en pensar
un dinosaure dels de la imatge i (sense dir-li quin!) descriure’l. Li pots donar tantes o
tan poques pistes com vulguis. Començo jo!
It has got a big body. It has got a big head and big teeth. It has got 2 small legs and
2 big legs. It has got a long tail. It hasn’t got wings. It is colour brown.
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Activity 5:
Tens ganes de fer un Kahoot? Te n’he preparat un sobre els Animal descriptions.
Per poder-lo fer necessitaràs dos dispositius i aquestes instruccions:
Aniria bé que un dels dispositius fos un ordinador o una tablet, pero poder veure
millor les preguntes i les respostes. Fes clic sobre aquest enllaç de color blau i et
portarà a la web del Kahoot:
https://create.kahoot.it/share/animal-description/3d16b074-0306-44fd-b4c6-3722409
2a37d
Segur que et porta a una web com aquesta de la imatge. Per començar a jugar has
de fer clic al botó verd de dalt a la dreta, que diu “Play as guest”, juga com a
convidat. Aquest botó et portarà a una altra pàgina.

Ara, en aquesta pàgina tota de color lila has de fer clic a un altre botó, que també és
de color verd. És el que hi ha encerclat en vermell a la imatge. Hi posa “Classic”.
Apareixerà una altra pantalla amb uns números.
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Ara és el moment d’agafar el segon dispositiu. Li pots demanar el mòbil al pare o a
la mare, ja que només és per fer servir de comandament i marcar les respostes
correctes. Ves a internet i obre la web del Kahoot. Es diu kahoot.it. Ja gairebé ho
tens!
Ara has de posar el pin del joc, són aquells números que han aparegut a la pantalla
de l’ordinador abans. Posa’ls i clica “Enter”. Ara hauràs d’escriure el teu nom. Quan
el vegis a la pantalla de l’ordinador voldrà dir que ja estàs a punt per jugar. Clica
“Start”!

A punt per jugar! Utilitza l’ordinador per veure les preguntes i les respostes i el mòbil
per marcar la resposta correcta!
Vols competir amb els pares o germans? Doncs necessitareu un altre mòbil i que
l’altra persona que jugui faci el mateix que has fet tu: obrir la web de kahoot.it des
del mòbil, escriure el pin i el seu nom. A la pantalla de l’ordinador hi sortiran els dos
noms!
T’ha agradat? Doncs a la web de Kahoot hi ha moltíssims concursos més. Si te
n’agrada algun, pero poder-hi jugar has de seguir els mateixos passos.

A més...
Pel·lícules sobre dinosaures que podeu veure a casa en família (en anglès, és clar!):
- Walking with dinosaurs (està a Netflix)
- Ice age: Dawn of the dinosaurs
- The good dinosaur
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CLUES (pistes)
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MATEMÀTIQUES
Activitat 1
Completa el cercle multiplicant el nombre del centre pel que hi ha a la anella del mig
i aconseguiràs els nombres de fora.

Activitat 2
Pinta totes les caselles que siguin un resultat de la taula de multiplicar del 2 de color
verd i les que siguin el resultat de la taula del 9 de color groc.
20

7

2

9

8

27

10

3

6

14

36

16

81

23

43

45

11

63

4

17

12
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Activitat 3
Busca 22 multiplicacions en aquesta sopa de números. Poden estar tant en vertical
com en horitzontal. Les pots trobar totes? Fixa’t en la primera.
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Activitat 4
Pinta el dibuix seguint les consignes següents:
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Activitat 5
Entra al laberint i agafa la crema solar seguint el camí dels resultats de les taules de
multiplicar imparells (pinta’ls de color vermell). Després continua el laberint fins a
arribar a la platja seguint els resultats parells (pinta’ls de color blau).

Activitat 6
Completa els triangles i les igualtats:
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14

15

16

17

18

19

20

21
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LLENGUA CATALANA
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24

25

26

Resol aquests mots encreuats.
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Busca en aquesta sopa de lletres 16 paraules que s’escriuen amb BR/ BL.

Ara classifica-les en aquesta graella:
BR

BL

28

29

30

LENGUA CASTELLANA
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32
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HISTORIAS DE NUESTRO AMIGO PACO

Paco es un niño de ocho años, moreno, con unas pestañas muy grandes al igual
que sus ojos. Cuando mira parece que observa todo lo que está enfrente de él.
Apenas parpadea. No se le escapa nada de todo cuanto ocurre a su alrededor.
Por las noches, antes de dormir, le gusta que su abuelo Tomás le cuente algo. Paco
le habla de todas las cosas que le han pasado durante el día, de su colección de
cromos, del colegio y de sus amigos. El abuelo le cuenta historias, algunas muy
divertidas que le pasaron en su juventud y que a Paco le gusta escuchar. Después
de esto se duerme tranquilo.

1. ¿
 Qué hace Paco después que el abuelo le cuente la historia?
………………………………………………………………………………………………...
2. ¿
 Cómo son las pestañas de Paco?
………………………………………………………………………………………………...
3. ¿
 Cuándo le gusta que su abuelo Tomás le cuente un cuento?
………………………………………………………………………………………………...
4. ¿
 Cuántos años tiene Paco?
………………………………………………………………………………………………...
5. ¿
 Cómo son algunas de las historias que le cuenta el abuelo?
………………………………………………………………………………………………...
6. ¿
 Cuándo le pasaron esas historias al abuelo?
………………………………………………………………………………………………...
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Responde a las preguntas seleccionando todas las respuestas que sean correctas.

1.

¿Qué le gusta hacer por las noches?
a)

Irse a dormir

b) Que su abuelo Tomás le cuente algo
c)

Hablar de todas las cosas que le han pasado durante el día

d) Contar su colección de cromos delante de su abuelo.

2.

¿Cómo era físicamente Paco?
a)

Con unas pestañas muy grandes

b) De ocho años
c)

Moreno

d) De ojos grandes

3.

¿De qué cosas Paco habla a su abuelo?
a)

Del colegio

b) De sus amigos
c)

De los profesores que le caen bien

d) De historias, algunas muy divertidas
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Busca en esta sopa de letra 16 palabras con g/gu. Hay 8 palabras que se
escriben con gue/gui y 8 con ga/go/gu.

Clasifica las palabras que has encontrado en esta tabla:

GU

G
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Resuelve este crucigrama de palabras con r/ rr. Si quieres, puedes tapar los
números de la soluciones e intentar hacerlo sin mirar. ¿ Te atreves?
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ALTRES ACTIVITATS
LLENGUA
-

-

-

Fer un còmic. Agafa un paper en blanc i inventa’t un còmic com el que vam fer a
l’escola. Recorda que hi has d’escriure bafarades, intervencions del narrador i
onomatopeies.
Llegir contes, llibres, còmics, … Aprofita aquests dies per llegir el llibre de la
biblioteca que vas escollir, fer-ne un resum a la fitxa del club de lectura i fer-ne un
petit dibuix.
Escriure un diari en una llibreta sobre el que fas aquests dies de confinament. Hi
pots incorporar les anècdotes del dia, retalls d’imatges, dibuixos, ...
Jugar a jocs de taula de llengua (Story cubes, Dixit, Tabú, Qui és qui?,...) i fer
endevinalles, mots encreuats, penjats,...
Activitats interactives amb l’ordinador:
http://www.edu365.cat/primaria/catala/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/castella/index.html
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html
http://www.ceip-diputacio.com/portadaCM-CS.htm
http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/pascual.htm
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MATEMÀTIQUES
-

Estudiar o repassar les taules de multiplicar.
Jugar a jocs matemàtics (Rummikub, Blokus, Uno, Triominos, Bingo, Tangram,
parxís, l’oca, domino, escacs, trencaclosques, jocs de cartes, …)
Fer sudokus del teu nivell.
Activitats interactives amb l’ordinador:
https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados
https://www.arcademics.com/games/grand-prix
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/
calculo_m/calculomental_p_p.html
http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/mates/matematiqu
es.htm
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EDUCACIÓ FÍSICA
Ni que ens trobem confinats en un espai limitat i amb menys possibilitats de les
habituals, no hem de deixar passar l'oportunitat per moure l'esquelet! Això ens farà
sentir més actius, feliços i saludables. Aquí tens algunes propostes:
- Jocs en família: en funció de l'espai i del material del que disposis, gaudeix de
jocs que coneixes amb pares, mares i germans/es (la taca, cuitiamagar,
patentero, futbol xinès, volei amb globus…i qualsevol que recordis).
- Circuits a casa: creeu circuits aprofitant material i mobiliari de casa (sofà,
cadires, matalassos, pots, pals d'escombra...imaginació al poder!)
- Jocs d'orientació a casa: fes un plànol de casa i amaga fites.
- Circuit d'estacions: amb exercicis a les diferents habitacions de casa (salts,
girs, punteria…,)
- Reciclajoc: crea el teu propi material d'EF amb material reciclat!
- Altres recursos interactius:
1. Ioga en familia
2. Ballem!
3. Meditacions
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