
 

    Setmana 6 : 18-22 de maig 

 
 

 ACTIVITAT 1: ESCRIVIM HAIKÚS 
 

Aspectes a tenir en compte i que es valoraran en aquesta activitat:  

 

➔ Escriure els haikús amb les característiques adequades a aquest tipus de poesia.  

➔ La creativitat i la imaginació a l’hora d’escriure i plasmar els teus propis haikús. Pots 

utilitzar el document word o altres formats. 

➔ L’ortografia i la presentació, és a dir, que estiguin redactats sense faltes i que la lletra sigui 

correcta. 

 

★ Què hauràs de fer en aquesta activitat?  

Hauràs de completar i crear els teus propis haikús. 
 

 

★ Saps què és un “haikú”? Havies sentit mai aquesta paraula? 

➔ L’haikú és una de les formes de poesia tradicional japonesa més 

populars. 

➔ És un poema breu, té 3 versos (ratlles) de 4 – 6 – 4 síl·labes (comptant 

amb la mètrica catalana). 

➔ L’última paraula de cada vers ha de ser plana o esdrúixola (no pot 

ser aguda). 



 

➔ És un poema que no cal que tingui rima. Està escrit en present. 

➔ Normalment parla de temes de la natura: les estacions de l’any, el mar, el 

cel, les plantes, els ocells...  

 

★ Vols veure alguns exemples de “haikús”? 

La fulla vola,  

per un instant somia  

que és papallona. 

  

El riu avança,                                       

no pot mirar mai enrere. 

El mar l’espera. 
 

 

★ Recorda que…  
 

❏ Els haikús, encara que semblin senzills, són poemes complerts i el lector ha 

de procurar trobar-hi sensacions o emocions. 

 



 

❏ Pots utilitzar el document word de l’activitat 1 per escriure els teus 

haikús o pots utilitzar d’altres formats, com per exemple: mitjançant 

cartolines, fulls de colors o inclús amb el programa Canva. 

 

❏ Revisa bé que els teus haikús tinguin 3 versos (ratlles) i que: 

- el primer vers tingui 4 síl·labes 
- el segon vers tingui 6 síl·labes 
- el tercer vers tingui 4 síl·labes 

 

❏ Deixa’t portar... Utilitza la teva imaginació i creativitat! 

 



 

     ACTIVITAT 2:    ANIMALS SORPRENENTS 
 

Aspectes a tenir en compte i que es valoraran en aquesta activitat:  

 

➔ Comprensió Oral: Contestar les preguntes d’acord amb el què s’explica a cada vídeo. 

➔ Comprensió Lectora: Llegir amb atenció l’article sobre l’Índex Schmidt i contestar de forma 

correcta a la pregunta sobre aquesta informació, en cada apartat. 

➔ Expressió escrita: les respostes han d’estar ben redactades i sense faltes d’ortografia. 

➔ Coneixement del medi: relacionar els diferents animals amb les funcions que realitzen. 

 
 

     El Planeta Terra és un món fascinant ple de misterioses criatures entre les que 
ens trobem nosaltres...els humans. Som sorprenents per nosaltres mateixos, estem 
dotats d’una intel·ligència per sobre de tots els éssers vius que existeixen, però tot i així 
ens meravellem davant de criatures que són descobertes cada dia per científics, des 
dels organismes més petits fins als més grans, des dels més pacífics fins als més 
temibles i perillosos, alguns dotats amb poderosos verins que s’utilitzen per fer 
medicines. A partir d’aquesta activitat coneixerem una mica més sobre aquest 
meravellós món. 
 

   Amb aquesta tasca, trobaràs 5 espècies animals que et 
sorprendran ja que són poc conegudes i molt curioses. Es podria 
pensar que existeixen en la Fantasia, però es troben aquí a la Terra. 
Per ampliar els teus coneixements sobre aquests animals primer 
necessites saber algunes coses, com quin és l’Índex Schmidt i què és 
el què medeix. Per això, llegeix AMB ATENCIÓ el següent article: 
          

       https://rexysblog.wordpress.com/2016/10/27/el-indice-de-dolor-schmidt-picadura-de-insecto/ 
 
 



 

Un cop tinguis clar per a què serveix aquest índex, hauràs d’investigar les 5 espècies que 
et proposo a través dels enllaços a Youtube que et dono a continuació: 
 

        
 

1- L’ AYE-AYE :   
            https://www.youtube.com/watch?v=Hdi7OqUlEt8 
 

2- EL BECSABATA O “PICOZAPATO” :   
https://www.youtube.com/watch?v=pM4GUxtjhpQ 

 
3- TALP DE NAS AMB FORMA D’ESTRELLA:  

                  https://www.youtube.com/watch?v=F5jYdQ99D5k 
 

4- FORMIGA BALA:  
                  https://www.youtube.com/watch?v=BKdjk4cYf4U 
 

5- PEIX FOLLET: 
            https://www.youtube.com/watch?v=a6BmYyBGuG0 

 
 

Quan hagis acabat de veure els vídeos, hauràs de contestar per a 

CADASCUN DELS ANIMALS  les següents 

preguntes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
o Fes una breu descripció física de com és. 
o On viu? 
o Què menja? 
o És diürn o nocturn? 
o Està a l’índex Schmidt que t’has llegit abans? 
o Adjunta una imatge d’aquest curiós animal. 

 



 

Un cop contestades les preguntes anteriors per a cadascun dels 
animals que t’he presentat, respon: 

 
 

● Coneixies algun dels animals anteriors?  
 

● Quin? 
 

● Dels 5 animals que acabes de veure quin és el que més t’ha sorprès? 
 

● Per quina raó? 
 

● Coneixes algun altre animal que sigui sorprenent? 
 

● Quin és? 
 

● Com és? 
 

● A on viu? 
 



 

 
 
 

 
ACTIVITAT 3: REPTE MATEMÀTIC  
 
 

Aspectes a tenir en compte i que es valoraran en aquesta activitat:  

 

➔ Llegir bé les premises i pensar abans de començar el repte.  

➔ Realitzar-lo sense ajuda externa ni utilitzant la calculadora.  

➔ Tenir en compte la col·locació dels nombres a l’hora de sumar i restar decimals.   

➔ Esforçar-te al màxim i intentar completar tots els interrogants.  

 

 
★ En què consisteix aquest repte?  

 
Hauràs de calcular i omplir les formes següents sabent que...  
 

 

 

❏ Dins dels cercles hi poden anar 2 nombres qualsevol (al cercle gran hi ha d’anar el 

nombre major).  
 

 

❏ Dins dels rectangles, hi ha d’anar la suma dels 2 nombres de la fila anterior. 
 

 

❏ Dins de l’hexàgon, hi ha d’anar la resta dels 2 nombres de la fila anterior. 

 

 



 

 
 

Després de completar les formes anteriors, arribaràs a una conclusió, la qual et servirà 

per omplir les següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
        
ACTIVITY 4.  ENGLISH TIME 

Let’s travel to Scotland    
 

1.VOCABULARY. Copy and translate the words.    
 

Abans de llegir la lectura assegurarem el vocabulari. Per fer-ho cal que copieu aquestes 
paraules en el document word i n’ escriviu la traducció al català.       

 
ENGLISH CATALÀ ENGLISH CATALÀ 

national dress vestimenta tradicional 
d’un país 

coloured squares  

skirt  wool  

shirt  blanket  

bow tie  seat  

socks  daily  

shoes  wedding  

raincoat  look for  

shawl  men  

bagpipe  women  

fashionable  ancestors  

expensive  winter  

 
 

2. READING COMPREHENSION. Read this text carefully and write  

the correct answer ( a, b or c).   
 



 

     Ara ja podreu començar la lectura. Podeu llegir el text tantes vegades com us faci falta      
        per tal de respondre les preguntes. No us amoïneu si no ho enteneu tot. Aquest exercici   
        està pensat perquè trobeu les  respostes que se us demanen.        

  
 

THE HISTORY OF KILTS 
 
The kilt is the official national dress of Scotland. It is a 
type of skirt, but not for women. It is for men. It is 
elegant, practical and fashionable and it is the symbol 
of Scotland. 
 

The first people to wear the kilt were the Highlanders, the people who lived in the North of 
Scotland. They walked through the mountains in the cold winter wearing the kilt, a «skirt» made 
of wool. Centuries ago, they also used the kilt to cover their heads in cold weather or to use it as 
a blanket. 
Many kilts are made by hand and are very expensive. They come in many different designs and 
colours. This design is called «tartan» and it has horizontal and vertical lines which form coloured 
squares. 
 
Tartan design is everywhere: on bagpipes, on expensive raincoats and even on some bus seats 
in Edinburgh! Originally, it was used to distinguish members of different clans. The word «clan» 
means children or family in Gaelic. 
Not many people wear a kilt daily. Kilts are for special occasions; for example, people wear them 
at weddings, funerals, family parties, festivals, sports events and more. Men wear a kilt with a 
small bag for their money, a special shirt, a jacket, a bow tie, long socks and shoes. Traditionally, 
women and girls didn’t wear kilts. They wore a tartan shawl to indicate their clan. 
 
You can see the kilt all over the world. In America, for example, there are many people who have 
Scottish ancestors and wear the kilt on special occasions. They emigrated to the USA from 
Scotland looking for new opportunities and a better life. 
 

1.   Who wears the kilt? 

a.   Men. 

b.   Women. 

c.   Everybody. 
  

2.   The kilt is …………… piece of clothing. 

a.   a sportive 

b.   an informal 

c.   a traditional 



 

  
 

3.   Who were the first people to wear the kilt? 

a.   The British. 

b.   The Americans. 

c.   The Highlanders. 
  

4.   They lived in the ………….   of Scotland. 

a.   North 

b.   South 

c.   West 
  

5.   The kilt is made of… 

a.   silk. 

b.   wool. 

c.   cotton. 
 

6.   Which sentence about the kilts is TRUE? 

a.   They are very cheap. 

b.   All of them are made in factories. 

c.   They have got horizontal and vertical lines. 
  

7.   When do people wear a kilt? 

a.   At weddings. 

b.   At home. 

c.   At work. 
  

8.   When men wear a kilt, they keep the money in… 

a.   a small bag. 

b.   their pocket. 

c.   a school bag. 
  

9.   According to the text, when do women wear kilts? 

a.   Never. 

b.   Every day. 

c.   Only on special days. 
 
 



 

10.  Put the sentences as it appears in the text. 
 

A B C 

The design of the kilt. Occasions to wear the kilt. The first people to wear the kilt. 

 

a.  B - A - C 

b.  C - A -  B 

c.  B - C -  A 
  

11.  This text explains the… 

a.   history of Scotland. 

b.   English traditions. 

c.   origins of the kilt. 

 
 

3. WRITING. Now you can write about the kilt.    
 
Suposo que  després de la lectura podeu explicar què és el “kilt”i posar-hi una imatge o 
un dibuix.  Feu-ho en el quadre de sota. 

 

What is a kilt? 
 
 

Picture 

 
 

4. ORAL AND READING COMPREHENSION.  
    Listen, watch and answer the questions below.         
 
En el vídeo del proper enllaç hi trobaràs informació sobre Scotland. 
. La primera vegada mira’l atentament tot sencer. 
. La segona vegada pots anar parant per respondre les preguntes. Intenta escriure les  
frases senceres ( Subject+ verb+ …) començant amb majúscula i acabant amb punt. 
Per exemple, a la pregunta “What is the largest city in Catalonia?” la resposta no pot ser 
només “Barcelona” sinó “The largest city in Catalonia is Barcelona. 

          . El pots mirar tantes vegades com ho necessitis. 
 
 



 

 

Watch the video  (3m 38’) and answer the questions. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dUuPKToAxdw 

 
 

Scotland 
 

1 Where is Scotland located? 

 Scotland is located …... 

2 How many islands does Scotland include? 

  

3 What was the population  in Scotland in 2011? 

  

4 What is the capital of Scotland? 

  

5 What is the largest city in Scotland? 

  

6 What is Aberdeen important for?  



 

  

7 What is the highest mountain in Scotland? 

  

8 How high is  Ben Nevis? (in metres) 

  

9 Write the names of five wild animals of Scotland. 

  

10 How many railway stations are there in Scotland? 

  

11 Which side of the road do the Scottish drivers use? 

  

12 Write three Scottish traditions . 

  

13 What is the national symbol of Scotland? 

  

 
 
Les paraules que hi ha a sota les has trobat en el text que has llegit. Posa una imatge per cada 
una o fes-ne el dibuix. 
Draw or stick a picture in the box. 
 
a bagpipe a seal a mountain hare a ptarmigan 

    

a stoat a golden eagle railway thistle 

    
 
 



 

 

5. CULTURE. Watch and write.        
 
En el següent vídeo “This is Scotland”  (4m 17’)  podem veure imatges de diferents llocs i 
activitats, cosa que ens permet conéixer una mica més Scotland.  
Mira’l i fes l’exercicic de sota. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W_MjxkOmFy8     
 
Escriu els noms de tres llocs que es veuen al reportatge que t’hagin cridat més l’atenció i 
explica per què. 
 
 

Three places in Scotland Why ? 

  

  

  
 
 
OPTIONAL. Per a qui li agradin molt els animals i el medi natural de Scotland, aquí us poso 
l’enllaç d’un vídeo amb imatges molt boniques. (4m 45’) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bv2BBjBEBlc    

 
6. LANDSCAPE VOCABULARY AND PRONUNCIATION. 

 
Ara PREPAREM vocabulary per fer  la descripció d'un paisatge. 
Per començar  cal mirar les diapositives de l’enllaç (no hi ha so)  i escriure cada paraula en 
anglès al costat de la que jo he posat en català. Alerta, no estan en el mateix ordre.  

Click the link and write the words.                
 

https://www.slideshare.net/TatianaDyachenko/how-to-describe-a-
landscape 

 
 
volcà  cova  

muntanya  escull  

turó  aiguamolls  

altiplà  pont  



 

vall  camps  

llac  carretera  

cascada  autopista  

riu  carrer  

bosc wood / forest vorera  

selva  carril bici  

desert  plaça  

mar/oceà  fàbrica  

glacera  edifici  

costa / platja  gratacels  

penya segat  port  

zona pantanosa  aeroport  

illa    

 
 
Una bona colla de paraules, oi? Segur que les heu fet bé. 
 
Ara toca treballar la pronúncia. Cliqueu l’enllaç següent i escolteu i repetiu correctament les 
paraules. Moltes ja han sortit a l’exercici anterior però n’haureu de trobar 7 que no les teniu. 
Trobeu-les i escriviu-les als requadres de sota. 

Click, listen and repeat.( 6m 43’)   Write the new words.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=Hi_HD9IOsAE  
 
 
 

NEW WORDS 

1  5  

2  6  

3  7  



 

4    

 
 
 

7. WRITING. LANDSCAPE DESCRIPTION.. 
 

Per fer la descripció d’un paisatge podeu buscar una imatge (si és de Scotland millor) o 
fer un dibuix d’un paisatge. Utilitzeu paraules del vocabulari que heu treballat en els 
exercicis anteriors i recordeu l’estructura “There is/ are…”. 
* A qui li costi molt fer la descripció pot fer un llistat de paraules amb el que es veu en la 
seva imatge o dibuix (mínim 20 paraules). 

 
 

 
Aquí us poso un quadre amb les expressions en anglès útils per explicar la situació dels 
elements i també un exemple de descripció d’un paisatge. 

 

My landscape description 



 

 
 

This is a picture from Scotland. At the bottom there is a hill covered by green grass. In the middle there 
are some ruins of an old castle. On the left there is a path to go to the ruins and on the right we can see 
a big lake. At the top there is a tower and in the background we can see the clouds in the sky. 
It is a quiet and beautiful place. 

By Peter 

 
 

Your landscape description 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
I hope you do these activities as well as you can ! 
 

 
 
 
 
 
 



 

                          ACTIVITAT 5: MÚSICA 
  
5.1-  TOQUEM LA FLAUTA i/o TECLAT 

 

Hola, com estàs? Recordes que et vaig proposar una melodia per tocar amb la flauta el primer 
dia? 

  Com ho portes? Aquesta setmana espero un petit vídeo per veure com et surt. 

 (1 minut aproximadament) 

Recorda tapar bé i bufar fluix!!! 

ET RECORDO ELS ENLLAÇOS DE LES CANÇONS : 

 

            5È: 
https://www.youtube.com/watch?v=uGNR_uYyM1M&list=PLs6PzMRek_7VWpuByh
bnYGRsrSmi8JAmR&index=50&t=0s 

(recorda que si vols el vídeo més lent ho pots regular amb la rodeta de baix a la dreta) 

           6È: 
Canción | Anniesong 

( fixa’t que pots tocar amb l’acompanyament o et pots descarregar la partitura amb notes 
o sense. Tria segons el teu nivell) 

 

Que tens la flauta a l’escola? Cap problema! Pots tocar la cançó en aquest teclat! 

Per veure les notes  , clica on diu NOTACIÓN LATINA, et serà més fàcil! 

 

 

 
 
 
 
 
Piano online | Teclado interactivo en línea |Tu escuela imusic-school 

 

 



 

 

!!!!!!!!!espero el teu vídeo de flauta o teclat. ÉS MOLT IMPORTANT QUE EN EL NOM 
DE L’ARXIU DE VÍDEO HI POSI : MÚSICA I EL TEU NOM.   (Exemple: Música-Laura) 

 

5.2. MÚSICA “A CAPELLA” 

 

Et porto un vídeo d’una cançó que segurament et sonarà . 

      Està cantada “A Capella” és a dir : 

No l’acompanya cap instrument (encara que ho sembli!) .Tot es fa amb la veu 
humana, i a vegades, com en aquest cas, amb percussió corporal. 
 

Espero que la gaudeixis: 

https://www.youtube.com/watch?v=9RnhVDTks3g 

 

 

 

 

 *Saps que hi ha persones que tenen una especial habilitat per fer que la seva veu soni com un 
instrument? Ells també fan música “A Capella” però sembla que hi hagi una bateria! 

SÓN ELS BEATBOXERS! 

Recreen patrons de ritme i sons musicals utilitzant només la boca, els llavis 

i les cordes vocals. 

 

 

 

5.3 .  DIRIGEIX UN COR DE BEATBOX!!! 

Ara et proposo que creïs música amb   Beatbox. El funcionament és fàcil:   arrossega les 

icones sobre cada personatge:  

 

Pots treure i posar veus, gravar la teva composició , escoltar-la , guardar-la i  compartir- 

la . Deixa anar la teva creativitat!! 



 

 

     
Incredibox 

 

          Aquest és el meu mail per si la vols compartir amb mi: 

          montsemarsans@asegarra.cat  

   Espero que funcioni, i si no te la deixa enviar..., no t’amoïnis, gaudeix del joc! 
 
 
 
 
ACTIVITAT 6: PILOTA CHALLENGE 1 (ED. FÍSICA) 
 

QUÈ SAPS FER AMB UNA PILOTA? 

 
 

Coneixes aquest programa de TV3? És el Zona Zàping. Un programa on 

emeten videos enviats pels espectadors de moltes temàtiques diferents. Hi 

ha un apartat del programa on les persones ensenyen les seves habilitats.  

 
 

QUÈ HAS DE FER? 

Tal i com diu el títol “QUÈ SAPS FER AMB UNA PILOTA?”, hauràs de pensar i 

practicar molt alguna habilitat que puguis fer utilitzant una pilota del tipus que 

vulguis. Pots utilitzar qualsevol altre material de suport i també pots tenir l’ajuda dels familiars 

que vulguis. La setmana que ve hauràs d’enviar-me el vídeo amb la teva habilitat. Amb 

tots els vídeos faré un muntatge i el posaré al bloc, així podreu veure als vostres companys i 

companyes!!! 

 



 

Et deixo aquest enllaç, on podràs veure gran quantitat de vídeos amb exemples que podràs 

utilitzar, o simplement inspirar-te. En la part baixa de la pàgina, on posa ZONA WEB és on hi 

ha tots aquests vídeos: 

https://www.ccma.cat/tv3/zona-zaping/zona-web/fitxa/113861/  

  RECORDA: 

1. Mira molts exemples. 
2. Pensa bé quina habilitat realitzaràs. 
3. Practica molt l’habilitat perquè surti perfecta, tindràs 2 

setmanes! 

 

 

 
 
 
 

 

 

Realitzar correctament una habilitat utilitzant una pilota. 

Executar una habilitat original.  

 

QUÈ VALORAREM DE L’ACTIVITAT? 

Aquesta setmana NO has d’enviar-me el vídeo!!! 



 

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. 
 
 
 

 

 


