
Setmana 4: 4-8 de maig 

   
ACTIVITAT 1: QUINA MESTRA DE CICLE SUPERIOR ÉS? 

 

1. Observa atentament aquestes imatges i escriu el nom de la mestra que creguis que 

és a sota.  

2. Quins mestres hi ha? Natalia Baró, Montse Marsans, Toni Llobet, Pilar Casellas, 

Natalia Sucarrats, Silvia Gangolells, Jordi Boladeres, Ramon Capdevila, Neus Lopez, 

Anna Graells, Marc Galceran, Marta Boixadera, Carme Ferrer, Sònia Calvet, Rosa 

Caballol. 

3. Després explica què et fa pensar que ho pugui ser (color dels ulls, del cabell, 

somriure, etc.). Si dubtes, també ho pots escriure i explicar el per què.    

4. Per últim, fes una barreja de les característiques dels mestres descrits en aquestes 

imatges (centrat amb els mestres que tu vulguis) i fes una descripció d’un personatge 

inventat. A continuació fes un dibuix de com seria el personatge que s’ha apoderat de 

les nostres característiques físiques. Si ho fas per ordinador, pots fer servir el paint, també 

pots fer-ho a mà i adjuntar la fotografia en requadre de puntets que trobaràs aquí a sota. 

Nom: 

FOTOGRAFIA 1 

Què em fa pensar que pugui ser ella? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  



 

 Nom: 

FOTOGRAFIA 2 

Què em fa pensar que pugui ser ella? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  

Nom:  

FOTOGRAFIA 3 

Què em fa pensar que pugui ser ella? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  



 

Nom:  

FOTOGRAFIA 4 

Què em fa pensar que pugui ser ella? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  

Nom:  

FOTOGRAFIA 5 

Què em fa pensar que pugui ser ella? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  



Nom:  

FOTOGRAFIA 6 

Què em fa pensar que pugui ser ella? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  

Nom:  

FOTOGRAFIA 7 

Què em fa pensar que pugui ser ella? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  



 

Nom:  

FOTOGRAFIA 8 

Què em fa pensar que pugui ser ell? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  

Nom:  

FOTOGRAFIA 9 

Què em fa pensar que pugui ser ella? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  



Nom:  

FOTOGRAFIA 10 

Què em fa pensar que pugui ser ella? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  

Nom:  

FOTOGRAFIA 11 

Què em fa pensar que pugui ser ell? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  



 

Nom: 

FOTOGRAFIA 12 

Què em fa pensar que pugui ser ella? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  

Nom: 

FOTOGRAFIA 13 

Què em fa pensar que pugui ser ell? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  



Nom: 

FOTOGRAFIA 14 

Què em fa pensar que pugui ser ell? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  

 

Nom: 

FOTOGRAFIA 15 

Què em fa pensar que pugui ser ella? 

  

Motiu 1:  

 

Motiu 2:  

 

Motiu 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITAT 2: Receptes del món 
 

Sabem que molts de vosaltres esteu aprofitant aquests dies per aprendre a cuinar algun plat d’allò 

més bo. Així doncs aquesta setmana volem que ens expliquis i facis una recepta nova, però 

alerta ha de ser d’un altre país. 

Per explicar-vos com fer l’activitat, n’hem fet una d’exemple. Us hem preparat unes creps que són 

típiques de França. Feu un cop d’ull al final d’aquest document.  

Us enviem un document power point, el qual heu de fer servir com a guia de l’activitat i 

respondre allà tot el que se us demana. Pels que feu el treball a mà, podeu fer servir l’exemple 

del final d’aquest document com a guia de l’activitat, tot canviant la recepta dels creps per una 

d’un altre país.  

Com que haureu de calcular el preu de la recepta, necessitareu saber el preu de cada un dels 

ingredients. Com que no podeu sortir de casa per anar al supermercat, podeu consultar el preu 

dels productes en algun supermercat en línea, com:  

● https://www.compraonline.bonpreuesclat.cat/ 

 

  

https://www.compraonline.bonpreuesclat.cat/


 
 ACTIVITAT 3: IMITA UNA OBRA D’ART A CASA!  
 

★ Et proposem el repte de l’#ArtAtHomeChallenge! 

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 i consisteix en imitar una 

pintura famosa utilitzant objectes quotidians.  

El quadre “la jove de la perla” (també coneguda com La Noia del 

Turbant o La Monalisa holandesa) és un dels més reproduïts en aquest 

repte. 

 

Així doncs, en aquesta activitat has d’escollir una obra d’art i l’has de reproduir el més 

fidelment possible amb elements que tinguis a casa. 

Qualsevol recurs és vàlid per tal d’aconseguir que la teva foto s’assembli al màxim a l’obra 

original! Aquí et deixem un exemple que segur que coneixes… ;) 

 

Si vols veure més exemples de nens i nenes de Catalunya fent el repte, aquí et deixem 

aquests dos vídeos de l’InfoK: 

❏ https://www.ccma.cat/tv3/super3/els-challenges-de-linfok/un-challenge-amb-

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


art/coleccio/15330/6037312/ 

 

❏ https://www.ccma.cat/tv3/super3/els-challenges-de-linfok/mes-art-

challenge/coleccio/15330/6037445/ 

Ara et toca a tu!  

Tria l’obra d’art que vulguis i imita-la el millor possible!  

Això sí, amb coses que tinguis a casa.  

Amb imaginació i creativitat tot és possible!  

 

 

 

 

 

 

 

  

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/


     ACTIVITY 4: ENGLISH 
 

4.1 ORAL COMPREHENSION    

  

Avui toca  comprensió oral. A parar bé l’orella. Heu d’escoltar dues audicions (listening 1 and 

listening 2), triar cada resposta correcta i marcar  la lletra corresponent ( a, b, c) en el document 

word. Cada audició està gravada tres vegades. No us amoïneu si no ho enteneu tot, només cal 

respondre les 14 preguntes. No en deixeu cap en blanc. 

Recordeu que abans de començar cada “listening”  us deixa 45 segons per llegir les preguntes. 

 
Aquest és el link per les audicions: 
 
http://www.gencat.cat/big/aud/432/BIG_4326221510050619_00.mp3 
 
 

➢ LISTENING 1 
 

You will hear listening 1 three times. 

Listen carefully and TICK the correct answer.       

Now look at the questions for this part. You have 45 seconds. 

 

      My new pet 

 
1.  Daniel has got a new… 

 

 
 

 
 

 

a. fish b. kitten c. puppy 

 

 

2.  The pet was a present from his… 

a.   granny. 

b.   mum. 

c.   dad. 

  

http://www.gencat.cat/big/aud/432/BIG_4326221510050619_00.mp3


3.  The pet comes from… 

a.   a pet shop. 

b.   a good friend of his. 

c.   an animal protection shelter. 

  
4.  Mimi eats ______________times a day. 

a.   four or five 

b.   five or six 

c.   six or seven 

  
5.  Mimi sleeps in… 

a.   the animal shelter. 

b.   Lily’s bedroom. 

c.   the kitchen. 

  
6.  Mimi’s got an infection in… 

a.   both eyes. 

b.   one eye. 

c.   one ear. 
  

7.  Daniel asks Lily ……………. with him. 

a.   to go home 

b.   to go to the vet 

c.   to have a snack 

  

 

 

➢ LISTENING 2 
 
You will hear listening 2 three times. 

Listen carefully and TICK the correct answer.       

Now look at the questions for this part. You have 45 seconds. 

 

             New applications 
 

8.  You can use technological applications on a… 

a.   tablet or a computer. 

b.   tablet or a mobile phone. 

c.   computer or a mobile phone. 

  
9.   In Mathgenie… 

a.   all exercises are divided into categories and levels. 

b.   all exercises are in the same category and level. 

c.   there are no levels or categories. 



  
10   Which sentence about Mathgenie is  TRUE? 

a.   Children can only use it at school. 

b.   Only parents can use it. 

c.   It is easy to use. 

  
11. You can learn about continents, countries, capital 

cities and                           with the app Geografun. 

a.   flags 

b.   fauna 

c.   history 

  
12.  With Languagerythm you learn through… 

a.   questions. 

b.   games. 

c.   songs. 
  

13   The teacher thinks that the new apps are… 

a.   too difficult. 

b.   boring. 

c.   great. 
  

14.  Where are they? 

a.   At school. 

b.   At Michael’s home. 

c.   At a technology shop. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 EUROPE DAY    
 
9th May is Europe day! It’s an annual event and celebrates peace in Europe. 

Why not use to learn something about it? 

Ja que el dia 9 de maig se celebrarà el dia d’Europa treballarem una mica sobre aquest tema. 

Observant el mapa i buscant més informació heu de completar la taula de la pàgina següent. 

Look at the map of Europe, complete the grid and answer the questions. 

           

 

 

 

 



4. 2 a  Choose 10 European countries and complete. Look at the exemple. 

 

COUNTRY CAPITAL CITY OFFICIAL LANGUAGE INHABITANTS 

Belarus Minsk Belarusian 
Russian 

Belarusians 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

4. 2 b  Answer the questions and draw the flag of the country. 

 

Which European country would you like to visit? Why?  

 

 

 

 

 

 

The flag 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTIVITAT 5: PERCUSSIÓ CORPORAL (ED. FÍSICA) 

 

Aquesta setmana treballarem la percussió corporal. Sabeu què és? Doncs és crear sons 

i ritmes utilitzant parts del cos. Pots fer-ho sol/a o acompanyat/da, fent moviments corporals com 

aplaudir, fer sons amb la boca, xiular, espetegar els dits, utilitzar mans, braços, cuixes, pit, peus, 

etc. També pots utilitzar materials que tinguis al teu voltant, com poden ser, cadires, papers, una 

taula, etc.  

 

OBSERVA: Si escrius “Body percussion Santi Serratosa” al Youtube podràs veure vídeos 

que ha penjat fent percussió corporal que et serviran per treure idees per realitzar el repte que 

t’explicaré a continuació. També pots buscar exemples escrivint “Percusión corporal”. 

 

QUÈ HAS DE FER? 

El repte és que has d’escollir una cançó que t’agradi i crear una coreografia 

inventant els moviments i els sons que vulguis. 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). Aquesta 

coreografia haurà de tenir una durada d’un minut, no tota la cançó. Hauràs de gravar 

en vídeo la coreografia. 

 

 IMPORTANT: Aquesta setmana no has d’enviar-me el 

vídeo encara. Per tant, mira exemples, pensa bé quina cançó utilitzaràs i comença a 

preparar la teva coreografia! 

 
                      
 
 
 
 
 



 
  

 

ACTIVITAT 6: MÚSICA  

  Hola, com estàs? 

Vas practicant la cançó i la flauta? Properament  et demanaré vídeo dels teus  

progressos!! (setmana  6) 

ACTIVITAT 6.1: 

- Segur que durant aquests dies has tingut temps d’escoltar música i 

potser  has descobert alguna cançó que ara t’agrada molt.  

Què et sembla si entre tots fem una llista de les nostres “CONFINA-CANÇONS” 

preferides i les compartim? Es tracta de buscar la teva cançó preferida a You Tube 

i enviar l’enllaç.               

 

 

 

 

COM HO FAREM? 

Tens 2 opcions, tria la que vulguis: 

a) Fàcil:     completa el full word que adjunto i enganxa-hi l’enllaç 

de la teva cançó de You Tube. Jo m’encarregaré de penjar-ho perquè els 

teus companys la puguin veure. 

b) Penja tu mateix la cançó que has triat en un padlet. Així aprens com 

funciona! 

*SI HAS TRIAT L’OPCIÓ B , LLEGEIX ATENTAMENT   LES INSTRUCCIONS: 

1.  Obrir l’enllaç que trobaràs al final de les instruccions. 

Se t’obrirà el Padlet “CONFI-MÚSICA CS”. Aquí anirem penjant les nostres 

cançons. 

 

 

 

El vídeo de la cançó que comparteixis no podrà  tenir contingut, lletra o 

imatges inadequats,  o poc adients a l’edat dels nens i nenes de 

primària;  si fos el cas, no els podríem penjar...  Et suggereixo cançons 

de cantants/grups catalans. En tenim molts i bons! 

  

 



2.  Obre You Tube, tria la teva cançó , selecciona l’enllaç i còpia’l.   

 

 

 

          

3. Torna a la página del Padlet i clica el cercle amb el signe + Et sortirà aquest 

pantalla: 

 

 

 

 

4. Clica la icona d’enllaç ( el clip) i  Enganxa l’enllaç del you tube que tenies 

copiat . 

5. Clica Guardar. 

Ho veuràs així: 

 

 

 

 

6. Completa els camps que t’he subratllat en vermell: 

Título: Nom de la cançó  I el TEU NOM. 

Escribe algo: Nom del grup o cantant,  Informació breu sobre ell, (Any en 

que es va formar el grup, país/ Ciutat, nom dels components,…) 

JA ESTÀ!!!!! Pots anar fent baixar les columnes per afegir i veure els vídeos 

que han penjat els companys 

Podrem posar        a les que més ens agradin i fer els nostres comentaris.  Jo ja he 

penjat la meva!!! Serà divertit!!    

COMENCEM??? 

https://padlet.com/mmarsans/nrajgij7rnba52nz 

https://padlet.com/mmarsans/nrajgij7rnba52nz


 

ACTIVITAT 6.2:  

Recordes les figures musicals que vam estudiar? 

Arrossega l’etiqueta al seu lloc corresponent. Ja veuràs que una s’ha perdut! 

Quan acabis clica “TERMINADO” i escriu el teu nom 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=C.S&s=M%C3%BAsica&t=qg5176ztz

d&l=gq&i=dcotnd&r=pt&m=n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=C.S&s=M%C3%BAsica&t=qg5176ztzd&l=gq&i=dcotnd&r=pt&m=n
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=C.S&s=M%C3%BAsica&t=qg5176ztzd&l=gq&i=dcotnd&r=pt&m=n


 

 

REFLEXIÓ SETMANAL DE LES TASQUES  

 Molt 

fàcils 

Fàcils Complicades Difícils 

Com has trobat les feines d’aquesta 

setmana? 

    

 

Quina proposta de treball t’ha agradat més? 
 

 

 

En quina proposta de treball creus que has de millorar? Per què? 

 

 

 
 

Explica’ns tot el què has  après durant la setmana. 

 

 

 

 

 



RECEPTES 
DEL MÓN 
cicle superior 



Introducció 
País →

Continent → 

Recepta → 

Bandera

Mapa

França

Europa

Creps de pernil i 
formatge 



frança 
Capital →

Població → 

Idioma → 

París 

66,99 milions

Francés 

foto 1

foto 2



creps de pernil i formatge  
Ingredients

● 125 g de farina

● 2 ous

● 150 ml de llet 

● 60 g de mantega 



creps de pernil i formatge  
Elaboració 

1. només 4 - 5 pasos 



creps de pernil i formatge  Calculem 

ingredient quantitat preu/unitat preu/quantitat

farina 125 g 0,43€ / 1000 g 0,05 €

ous 2 u 1,19€ / 6 u 0,39 €

llet 150 ml 0,58€ / 1000 ml 0,08 €

mantega 60 g 1,65€ / 250 g 0,39 €

TOTAL 0,91 €





jo   i    la   meva   recepta  

vesteix-te amb la roba 
tradicional del país i fes-te una 

foto al costat de la teva recepta 


