
 

Hola a tots i a totes! 

Aquesta setmana continuem amb el bloc temàtic de les màquines 
i…què us sembla si creem  i dissenyem la nostra màquina?  

Doncs una de les activitats serà aquesta, però abans haurem de 
treballar algunes coses més. 

Així que endavant! Aquí va la primera activitat! 

Sabem, amb el que hem anat treballant la setmana anterior que 
les màquines ens ajuden a fer les coses de manera més còmoda: 
transports, electrodomèstics, ordinadors… ens faciliten el dia a dia 
a les persones. 

 

1. Llegiu aquest text i contesteu les preguntes: 

 
Quan tingueu les respostes fetes, envieu-les al correu d’aula amb l’assumpte:     
FEINA CATALÀ. Teniu fins el dilluns 4 de maig per enviar-la.     

                  

Qui va inventar el xumet? 
 Quan éreu petits, petits, molts de vosaltres fèieu servir un xumet per a adormir-vos o per 
a xumar una estona: xum!, xum! Però, sabíeu que el xumet és un invent molt antic? 

  

Posa-li el xumet! 

Als nens petits, els nadons, els 
agrada xumar. Se sap que, des de 
ben antic, se’ls donava algun 
objecte perquè, a més del pit de la 
mare i dels seus propis ditets o 
manetes, poguessin xumar 
alguna altra cosa. 

Fets de fang, de carn o greix 
d’algun animal, de roba, 
impregnats amb mel, sucre, o 
algun aliment dolç… Cada cultura 
fabricava els xumets amb el que 
tenia a l’abast! 

En anglès, del xumet en diuen pacifier, del verb pacify, que vol dir “tranquil·litzar, calmar”. 
Un nom ben encertat. 

VIDEOCONFERÈNCIA DE LA SETMANA: DIMARTS 28 D’ABRIL. 
EL DIA ANTERIOR REBREU PER CORREU EL LINK AMB L’HORA. 

 

 

 



L’invent del farmacèutic 

Christian W. Meinecke era un farmacèutic i inventor nord-americà. El 1900 va fer un 
invent revolucionari: VA INVENTAR UN TIPUS DE XUMET.  

A tothom no li va agradar l’invent: molts deien que era un invent abominable  que 
perjudicava greument els nadons! 

 Ara els xumets són de silicona o de làtex, de formes i dissenys diferents. Però tots fan la 
mateixa funció: fer que el petit xumi. Xum! Xum! 

 Marca amb una creu. Quin invent es va fer al 1900? 

           La bicicleta               El xumet                  La rentadora 

 

 Qui el va inventar?  

 

 Marca amb una creu. Abans què s’inventés, que se s’utilitzava perquè els 

nadons puguessin xumar?  

            objectes                   una fruita                 res 
 

 De quin material estaven fets? 

 

 

 Va ser un bon invent?           Sí                   No 

Explica per què ho creus:  

 

 

 Dibuixa un xumet: 

 

 



2. Busqueu a “google” alguna màquina que us sembli que la seva utilitat ha estat molt bona 
per les persones i omple en un full en blanc el següent: 

 

                  La va inventar: 

 

      A l’any:  

               

            El seu ús és:  

 

 

                                             Penso que és un bon invent perquè: 

 

 

 

 

3. A continuació podeu veure aquest episodi de les 3 Bessones: 
 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/les-tres-bessones/les-tres-bessones-i-la-maquina-del-temps/video/5469932/ 

 

 

 De què va aquest episodi? Fes un breu resum de 1 o 2 frases:  

 

 

 

4. Ha arribat el moment de fer d’inventors/es i haureu de crear el vostre propi invent. 
Pensa en una màquina que t’agradaria que existís. Aquesta màquina pot servir per 
millorar l’escola, casa teva, els mitjans de transport, els mitjans de comunicació…  
 

DIBUIXA-LA, POSA-LI UN NOM I DIGUES PER A QUÈ SERVEIX. 

Ho has de fer en un full en blanc i enviar-ho al correu d’aula: primer@escolamargallo.cat   

Teniu fins els dilluns 4 de maig per enviar-ho.  

Poseu a l’assumpte del correu: “MÀQUINA INVENTADA”. 

Dibuix o imatge de la màquina 

 

                      

 

 

 

 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/les-tres-bessones/les-tres-bessones-i-la-maquina-del-temps/video/5469932/
mailto:primer@escolamargallo.cat


5. Lee las siguientes informaciones y adivina a que máquina pertenecen. 

 

 

  

  

  

 

 

 Me gusta mucho ayudar a la gente a trabajar. Gracias a mí podéis escribir, 
enviar correos electrónicos, buscar información o mirar vídeos y páginas 
web. 

 
¿Sabes quién soy? ..................................................... 

 

 
 Me encanta cuidar la ropa de las personas, limpiarlas, cuidarlas y hacer que 

huelan bien. También me gusta mucho dar vueltas y tengo bastantes botones. 
 

¿Sabes quién soy? ………………………………………………………… 
 

 
 Tengo muchos canales y gracias a mí puedes ver muchos programas, dibujos, 

noticias, concursos… Además tengo un gran amigo gracias al que puedes 
encenderme o apagarme y cambiarme los canales. 

 
¿Sabes quién soy? …………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Lee las siguientes informaciones y relaciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

EDUCACIÓ EN VALORS I RELIGIÓ: 

Escolta el següent conte i explica de què va a algú de la teva família. Després, contesteu de 
manera oral les següents preguntes:  

https://www.youtube.com/watch?v=KfIU6dvEB4k 

 

 

 

  

 

 

 

DELS  LLIBRES  DIGITALS  VICENS  VIVES 

 MATEMÀTIQUES:  TEMA 9 “ Ens alimentem”. 

o RESOLUCIÓ DE PROBLEMES. Pàgina 151 

o NUMERACIÓ i OPERACIONS. Pàgina 148 i 149.  

 

  * Feu les activitats del llibre digital en un full o amb les eines del ratolí segons us 
convingui. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA: 

Som conscients que no tothom disposa de molt espai a casa, igual que no de tot el 
material; és aquí on hem d’intentar ser creatius. És molt important que cada dia es 
faci una miqueta d’exercici. Aquests exercicis els combinarem en diferents rutines: 
Estiraments, Coreografies, Ioga, Exercicis de força, Exercicis de precisió (maneig 
d’objectes), sempre podem deixar anar la creativitat i crear algún repte que impliqui 
alguna dificultat física. 

Totes aquestes propostes s’aniran penjant al Bloc d’educació Física creat a la Web de 
l’escola:  

https://agora.xtec.cat/ceipmargallo/bloc-deducacio-fisica/ 

Per què sortia per la nit en Coco? 

 

Qui va ser el seu primer amic o amiga? 

 

Per què és important tenir amics? 

 

Per continuar treballant… 

https://www.youtube.com/watch?v=KfIU6dvEB4k
https://agora.xtec.cat/ceipmargallo/bloc-deducacio-fisica/


Per aquesta setmana s’han penjat una sèrie d’exercicis cardiovasculars a través de 
rutines d’aeròbic. La idea és que pugueu realitzar algunes de les rutines tres dies al 
llarg de la setmana.  

I que al llarg de la setmana, després d’haver practicat una miqueta, sigueu capaços 
de portar el repte que se us presento: muntar la vostra pròpia rutina.  

Aquesta setmana donem per acabat el projecte dels materials i màquines. Com a 
repte d’Educació Física haurem de representar només amb el nostre cos el 
funcionament d’alguna màquina que vulgueu. Al correu escriviu la màquina que 
representeu; Suposo que després de tota la setmana entre màquines no serà gens 
complicat aquest repte. 

 
 
 
 

 

-VOLUNTARI: Enviar vídeo del repte al correu d’aula amb l’assumpte: “Educació Física 
Aeròbic ” 

-VOLUNTARI: Fer-se fotografies, gravar-se i penjar a les xarxes socials amb el 
hashtag #jomargallodesdecasa #repteaeròbic #aeròbicmargalló 

Les activitats que es proposen són pels infants però els poden realitzar tota la 
família!! Animeu-vos!! 

 

ANGLÈS: 

Aquesta setmana començarem a fer servir una nova web on trobareu totes les 
activitats d’anglès que heu de fer. Les tasques estan organitzades per petits 
projectes.  

El link a la web general és aquest: https://englishmargallo.wixsite.com/englishmargallo. 
Allà trobareu una pestanya on diu Grades 1 & 2. A dins, podreu trobar les activitats 
de cada setmana. 

Si voleu anar directament a les activitats d’aquesta setmana podeu fer servir el link 
que hi ha més a baix. Aquesta setmana haureu de realitzar les activitats de la 
STAGE1 (fase1) del primer projecte.   

 

 

RETORNAR AL LLARG DE LA SETMANA: Enviar vídeo del repte del projecte al 

correu d’aula amb l’assumpte: “Educació Física repte màquina” 

https://englishmargallo.wixsite.com/englishmargallo


L’activitat 2 és un diari emocional que haureu de fer durant dues setmanes 
i retornar el dia 11 de maig, però us ho tornarem a recordar.  

STAGE 1: https://englishmargallo.wixsite.com/englishmargallo/ci-project1 

Si teniu algun dubte, recordeu que ens podeu contactar a l’adreça d’e-mail de la 
vostra classe, fent servir com a assumpte la paraula “ENGLISH”.  
 

MUSICA: 

Aquesta setmana a música us proposo un experiment musical! Necessiteu: 

 Gots de vidre. 
 Aigua. 
 Cullera de fusta. 

Seguiu el vídeo i a veure com us surt! Aquí teniu l’enllaç: 
https://youtu.be/W0X8dX9H584  

Si us animeu a provar-ho podeu enviar-me un vídeo. Si veieu que el vídeo pesa 
molt i no us deixa, també podeu enviar-me una gravació d’àudio o una fotografia 
al correu d’aula indicant a l’assumpte MÚSICA i el vostre nom.  

 

https://englishmargallo.wixsite.com/englishmargallo/ci-project1
https://youtu.be/W0X8dX9H584

