
 

SETMANA 1: LA  CUINA 

 

Bon dia,  estàs preparada o preparat?. Respira fons, renta't les mans, corda't el 
davantal ... que avui anem a la cuina. 

 

1r plat: LA RECEPTA 

El primer repte que tens per aquesta setmana és escriure una recepta. Parla amb 
els pares i trieu un plat que us agradi. 

FEM  MEMÒRIA de les parts de les que consta una recepta de cuina: 

● EL TÍTOL: és el nom del plat. Per exemple "Canalons d'espinacs". 
● ELS INGREDIENTS: abans d'escriure els ingredients i la quantitat que 

se'n necessita,  cal especificar per a quantes persones està pensada la 
recepta. Per exemple: Aquesta recepta és per quatre persones.  
I recorda que cal escriure les unitats: 200 grams de formatge, 1 quilo 

d'espinacs  
● LES INSTRUCCIONS:. són els passos en l'ordre que cal fer per elaborar-

la: primer de tot rentarem els espinacs, després els posarem a bullir amb 
un pessic de sal... 

 

Si els pares estan d'acord, per què no feu la recepta de veritat i ens envieu una 
foto que mostrin les teves habilitats com a cuinera o cuiner? 

                                               BON PROFIT!!!! 



 

 

Exercici opcional: Si vols treballar una mica més, calcula amb els pares els 
euros que et costaran tots els ingredients que es necessiten per elaborar la 
recepta. 

2n plat: EL PERÍMETRE 

Repassarem una mica de matemàtiques, però no et treguis el davantal perquè 
continuarem a la cuina, eh?. 

Problema 1 - Recordes que vam estudiar el perímetre?. El perímetre és la 
longitud del "fil" que dóna la volta a una superfície. S'obté sumant les mides de 
cada un dels costats d' aquesta superfície. 

Doncs et demanem que calculis el perímetre de la taula de la teva cuina. ( Per 
fer aquest exercici necessitaràs un regle gran, un metre o una cinta mètrica). 
Recorda que sempre cal escriure les unitats de les què parlem: metres, 
centímetres... 

 

Problema 2- Jo he mesurat el perímetre de la taula de la meva cuina i el seu 
perímetre fa 6'20 metres. És una taula en forma de rectangle. 

Podries dir jes que possibles mides fan els costats de la meva taula?. Pensa que 
n’hi poden haver vàries que siguin correctes. Et demano tres respostes diferents. 

 



 

Les postres: TUTTI  FRUTTI 

Un retrat és una representació de la cara d’una persona per mitjà de la pintura, 
dibuix ,fotografia... 

Però encara som a la cuina, oi? Et proposem un  repte ben divertit: fes un retrat 
amb les fruites i verdures que tinguis a la cuina.  

Saps que hi havia un pintor que ho feia així? Era ARCIMBOLDO. 

Giuseppe Arcimboldo era un pintor italià conegut sobretot per les seves 
representacions de la cara humana a partir de flors, fruites, plantes, animals o 
objectes 

Aquí et deixem alguns exemples per a que facis una idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vols enviar-nos una foto del resultats, estarem molt contentes. 

BONA FEINA!!!! 

 

Entreteniments: la revista Cavall Fort ha tret un número  online gratuït "Jo em 
quedo a casa" amb còmics, sopa de lletres, acudits... Si en tens ganes, llegeix-
la.  

Aquí tens l’enllaç per accedir-hi: https://cavallfort.cat/ 

 

 

 



 

ENGLISH TIME! 

1.       Mireu aquest vídeo per recordar el vocabulari de la última unitat. 
https://youtu.be/Hvl-0T8-LXg Escolteu les frases i repetiu-les, si podeu 
graveu-vos uns segons i m’ensenyeu com ho feu. 

  

2.       Entreu a la pàgina web indicada, i feu els exercicis de vocabulari. Cal que 
us assegureu de no deixar-vos cap lletra ni signe de puntuació. 
https://www.liveworksheets.com/mf153929is 

Un cop feta i revisada la fitxa, cliqueu al botó “terminado” i després a l’opció 
“enviar mis respuestas a mi profesora”. Us demanaran escriure el vostre nom 
complet, curs, assignatura i el mail de la vostra tutora. És important que feu tots 
els passos per tal que arribi la feina que heu fet.  

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

Hola nens i nenes! En aquests dies d’estar a casa és bo moure’s una mica. Mireu 
aquest vídeo: 

https://youtu.be/Gn7k_xNXYBc 

Us proposo que realitzeu aquests 6 exercicis en els que treballareu la 
coordinació, els desplaçaments, salts, arrossegaments i llançaments. En cas que 
no tingueu algun dels materials necessaris, el podeu substituir per altres que 
tingueu al vostre abast (utilitzeu la imaginació). Podeu realitzar aquests exercicis 
tantes vegades com vulgueu, els podeu modificar i inclús en podeu inventar de 
nous. 

Com que m’agrada veure-us fent activitat física, m’haureu d’enviar una foto fent 
algun dels exercicis que hi ha en el vídeo. A suar una mica! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

EDUCACIÓ MUSICAL 
 
Hola a tots i totes! 

Durant aquest temps que ens toca estar a casa, la música també ens pot ajudar 
a passar unes bones estones i a la vegada anar repassant cosetes que ja 
sabem... o fins i tot ...descobrir-ne  de noves! 

Quinzenalment rebreu propostes musicals , espero que les gaudiu!! 

1. Avui us proposo una CANÇÓ que ens tocava aprendre aquest tercer 
trimestre per cantar tots junts el dia Mundial del Medi ambient (5 juny) , 
dins la campanya “Dóna la nota.  Encara hi som a temps.” 

         Es tracta de tornar el color a una natura cada cop més grisa (fum,               
contaminació)...  Color que  reviu una mica ara que gran part de la humanitat 
està confinada…! 

Aquí tens la cançó cantada: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&amp=&v=z5csyfS5B_o&am
p=&feature=emb_logo 

Aquí la tens amb la base per cantar tu a sobre: 

https://www.youtube.com/watch?v=jI3cE8_1dpE 

Aquí et deixo la lletra: 

http://petaca.cat/wp-content/uploads/2020/01/lletra-NO-ENS-DESDIBUIXEU.pdf 

QUAN LA TINGUIS PREPARADA M’AGRADARIA REBRE UN ÀUDIO O 
VÍDEO PER ESCOLTAR COM CANTES UN FRAGMENT AMB LA MÚSICA 
DE FONS! (n’hi ha prou amb 1min 10s) 

 

2. ACTIVITAT DE RITME:  

Pots jugar amb el teu pare o germà, germana...     i en el segon vídeo,  
amb mi! Només necessites papers de colors o bé fulls decorats per tu 
mateix.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=um0aM4rhcgg&feature=emb
_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=hPnM_lMBYfw&feature=emb
_logo 

3. REPASSEM LES NOTES: 

I per acabar, un joc per veure si encara te’n recordes de les notes que 
hem après. Segur que ho faràs molt bé! 

AprendoMusica - 


