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Del 18 al 22 de maig 

 
 
 
 
 
 
 
 



L’ENTRADA DE CASA 
 
 
 
Entres i surts. Entres a CASA quan arribes de l’escola, surts de casa per anar a passejar.                 

Quan surts et trobes amb tots de persones: n'hi ha de totes les edats, de totes les mides. A                   

algunes les trobes simpàtiques, altres penses que semblen intel·ligents... 

 
Alguna vegada t’ha passat que la primera impressió que has tingut d’una persona ha sigut               

encertada?. O alguna vegada t’has equivocat?. 

 
Mira aquesta animació i després en parlem!!.  
 
https://youtu.be/38y_1EWIE9I 
 
 
Primer Exercici:  COMPRENSIÓ 
 

1) Fes un RESUM breu  del què passa en aquests dibuixos. (La resposta ha de 

tenir de sis a deu línies) 

2) Et sembla que l'ÀVIA tenia prejudicis*?, per què?.  (La resposta ha de tenir 

entre tres i cinc línies) 

3) Com et sembla que es devia sentir l’àvia al FINAL de la història?, per què?. (La                

resposta ha de tenir entre tres i cinc línies). 

4) Has viscut alguna situació en què t’has deixa't portar pels prejudicis? 
  
 
(*Un prejudici és la idea que tenim d'una persona abans de conèixer-la a fons                           

i que es manifesta en formes d’antipatia o de simpatia segons el seu aspecte                           

físic, el seu color de pell, el seu país d’origen…) 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/38y_1EWIE9I


 
 
 Segon Exercici: DESCRIPCIÓN DE PERSONAS 

 
ELIGE uno de los dos personajes del corto de animación que has visto: la 
anciana o el joven. Escribe su descripción. 
 

 
 
 

RECUERDA!!!!! En una descripción además del aspecto       
físico también puedes explicar como va vestida aquella persona,         
como es su carácter, cuales són sus aficiones, que le gusta, que            
le desagrada… 

 
 
  



  
Tercer  Exercici:    Problemes de matemàtiques amb “trampa”. 
 
 
 
 
 
 

1. El meu amic Pol viu en un gratacel que té 84 plantes. Si a cada planta hi ha 7                   

pisos, quants pisos hi ha en tot el gratacels?. De quin color són les  

parets del quart pis?. 

 

2. En el meu edifici hi ha 9 pisos. A cada pis hi viuen 6 persones. Quantes                

persones viuen al meu edifici?. Com es diu la nena que viu al segon pis? 

 

3. A la meva masia hi ha 8 corrals amb 5 gallines a cada corral. A més, tenim 50                  

porcs i 25 vaques. Podries dir quantes gallines hi ha a la granja? 

 

 

 

 A L’ HORA DE REVISAR  I CORREGIR  ELS VOSTRES TREBALLS 
ENS FIXAREM: 
 
➢ TREBALL DE LLENGÜES 

 
● En l’escriptura de les paraules, que no faltin ni sobrin lletres. 

 
● En que poseu la primera lletra amb Majúscula en els noms 

propis. 

● En que escriviu el punt al final de la frase.  
 

● En que respecteu el número de línies que us demanem. 
 

● Recordeu revisar el que heu escrit abans d’enviar-ho. 
 
 



 
➢ MATEMÀTIQUES 

 
● Cal que llegiu l’enunciat dels problemes vàries vegades per assegurar 

que enteneu el què us demana. 
 

● Convé que repasseu les operacions abans d’escriure el resultat. 
 
 

 

 
  Feines opcionals de la plataforma digital WEERAS : 
 

★ podeu fer qualsevol activitat de la unitat 4 de català 

★ qualsevol activitat de la unitat 5 de castellà 

★  i qualsevol activitat de la unitat 6 de mates. 

 
 

 
 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

ACTIVITAT : RECREACIÓ D’IMATGES  

Aquí us proposem un nou repte!  

Potser ja n’has sentit parlar o l’has vist a la televisió. Aquest curiós repte va sorgir a l’inici del                   

confinament, quan es va crear el compte a Instagram anomenat Tussen Kunst &             

Quarantaine, que en holandès significa Entre art i quarantena.  

En pocs dies aquest “challenge” es va fer popular arreu del món. 



 

A veure si sou capaços de recrear una obra d’art de la millor manera possible amb                

elements que tingueu per casa! El podeu recrear de manera individual, o             bé en  

grup (amb els vostres pares, germans, mascotes, etc.) i enviar-nos una            foto.  

Estem impacients per veure com us ho feu! Segur que molts de vosaltres ens sorprendreu!  

Després de fer-ho ompliu la fitxa que teniu més a vall per tal de conèixer més informació                 

sobre l’obra d’art que heu seleccionat. Endavant! 

Exemples:  

- També et deixem aquests dos vídeos de l’InfoK: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/els-challenges-de-linfok/un-challenge-amb-art/colecci
o/15330/6037312/ 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/els-challenges-de-linfok/mes-art-challenge/coleccio/15330/6
037445/ 

- Si busqueu al GOOGLE podreu trobar més imatges: tussen kunst en            

quarantaine.i unes imatges per tal que pugueu anar entrant en escena! 

 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/els-challenges-de-linfok/un-challenge-amb-art/coleccio/15330/6037312/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/els-challenges-de-linfok/un-challenge-amb-art/coleccio/15330/6037312/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/els-challenges-de-linfok/mes-art-challenge/coleccio/15330/6037445/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/els-challenges-de-linfok/mes-art-challenge/coleccio/15330/6037445/


 

FITXA A EMPLENAR:  
 

 

 

Títol de l’obra: 

 

Nom del pintor: 

 

Any de naixement del pintor: 

 

Any del quadre: 

 

Material utilitzat: 

 

Estil: 

 

Altres obres del pintor:  

 

 

1. Amb una fotografia de l’activitat.  

2. A través del word que us passem.  

 



 

ED. FÍSICA 

ACTIVITAT  : REPTE DE PERCUSSIÓ CORPORAL 2 

Continuarem el treball de percussió corporal començat la setmana         

passada! Ja hauries d’haver escollit quin tipus de coreografia fas (copiada,           

copiada-inventada o inventada) i haver començat a preparar la teva          

coreografia de percussió corporal!!! 

  RECORDA: 

El repte que et vaig proposar era crear una coreografia amb la cançó               

Sopa amb trossets de pa utilitzant la percussió corporal. Utilitza mans, peus,                

pit, cuixes, espatlles i les parts del teu cos que et vinguin de gust. Quins objectes que tens                  

per casa pots afegir a la coreografia? I si vols, implica algú de la teva família i creeu junts la                    

coreografia (això és opcional). Us deixo un enllaç amb la cançó: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yn1ytAtKymU 

La coreografia que facis, pot ser: 

1. Copiada. En aquest enllaç hi ha la coreografia de la cançó Sopa amb trossets              

de pa amb un tutorial que explica com fer-la. 

 https://www.youtube.com/watch?v=IPbrJdO2kPE&t=92s 

https://www.youtube.com/watch?v=Yn1ytAtKymU
https://www.youtube.com/watch?v=IPbrJdO2kPE&t=92s


2. Copiada - inventada. Pots copiar les parts que t’agradin del vídeo anterior            

i inventar-te les que no. 

3. Inventada. Pots inventar-te tota la coreografia, fent percussió corporal. 

 

Aquesta setmana ja has de gravar el vídeo de la teva coreografia.                  

També hauràs d’escollir la durada d’aquest vídeo, que pot ser: 

● 1 minut (el primer minut de la cançó) 

● Tota la cançó (apte pels més valents i valentes!) 

 

 

Envia el VIDEO de l’activitat per correu electrònic. 

En cas que l’arxiu sigui massa gran per enviar-lo per correu i no sàpiguis com fer-ho, pots 

utilitzar la següent pàgina web: 

https://www.wetransfer.com  

 

https://www.wetransfer.com/


 

 

ANGLÈS 

Hello everyone, 

Aquesta setmana a l’àrea d’educació artística us toca fer un challenge molt divertit, així que 

no podíem desaprofitar l’avinentesa per seguir practicant anglès a través de l’art. Com cada 

setmana, us deixo aquí un enllaç a una fitxa interactiva: 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=3rd,%204th%20adaptation&s=english&t=0t5b4tfvf

3&l=ey&i=fuudno&r=va 

Per veure el vídeo que teniu a l’inici, us aconsello que us activeu els subtítols que teniu a 

baix a la dreta que segur que us ajudaran a entendre millor. Recordeu que l’important no és 

entendre-ho tot fil per randa, sinó entendre una idea general del que s’explica. El podeu 

veure tantes vegades com considereu.  

Tingueu present també que quan us trobeu activitats amb el símbol  per poder escoltar 

correctament haureu de fer servir el navegador Chrome o Safari i tenir-los actualitzats, del 

contrari, pot ser que no sentiu res. 

Al acabar, doncs com ja sabeu: cliqueu a “terminado” i IMPORTANT: escriviu el vostre 

nom, cognom i classe. Alguns de vosaltres encara esteu escrivint el nom o el correu 

electrònic de la mestra i així no podem saber qui ha fet l’activitat i per tant no la podem 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=3rd,%204th%20adaptation&s=english&t=0t5b4tfvf3&l=ey&i=fuudno&r=va
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=3rd,%204th%20adaptation&s=english&t=0t5b4tfvf3&l=ey&i=fuudno&r=va


valorar.

Have a nice week! 

 


