
 

  GENERALITAT DE CATALUNYA 
   DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA 7: A la 
recerca del menjar! 

Primària GRANS 

Àmbit/Àrees:  Àmbit lingüístic: català i castellà, àmbit de coneixement del 
medi natural, educació física, competència audiovisual, educació en valors.  

Què he de fer? TASCA  ● Veure el vídeo i fer l’activitat tot explicant el que 

us costa i el que us ajuda.  

● Crear una coreografia per la cançó proposada i 

gravar-se.  

● Comprensió lectora. LLegir el text expositiu. Saber 

respondre les preguntes que se’t proposen.. 

- T’atreveixes? (Crear un petit cau per un 

animal invertebrat) 

● Veure atentament el vídeo de ’Los insectos’.  

● Realització de les activitats d’Innovamat. 

Què necessito?  

Quin material puc fer 

servir? 

Pel ball necessitaràs el vídeo de la cançó per aprendre 

tant els moviments com el ritme. 

A més, us deixem un petit tutorial de la cançó per si 

necessites revisar alguns moviments amb més calma. 

Per les altres tasques, necessites llapis o bolígraf per 

escriure, o bé fer-ho a l’ordinador o tablet . Si no ho pots 

imprimir, pots copiar el títol de l’activitat i la resposta, no 

cal que copiis els enunciats.  

Com ho puc fer? 

(orientacions per als 

alumnes i famílies) 

Seguir les instruccions de les diferents tasques i buscar 

la informació necessària, tot mirant els enllaços 

d’interès.  

Pel ball d’educació física, us recomanem que preneu 

atenció a tota la cançó abans de decidir quin tros 

voldreu ballar. A partir d'aquí, mirar quins moviments 



podeu crear i/o canviar. 

Innovamat. Podeu fer un recull de l’activitat en un paper 

i enviar-nos-la. 

Enllaços d’interès   M’agrada l’esport 

Tutorial de la coreografía 

El cazo de Lorenzo:   
https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg 
Dibuix m-c 
Comprensió lectora: A la recerca del menjar 
Los insectos: https://www.youtube.com/watch?v=3tXZZTy_ncE 

Comprovo què he fet  - Els moviments van acord amb el ritme de la 

música? 

- He llegit el text i he contestat les preguntes.  

- He vist el vídeo de ‘El cazo de Lorenzo’ i he fet 

l’activitat tot pensat que és el que em costa i el 

que m’ajuda. 

- He visualitzat atentament el vídeo de ‘Los 

insectos’.  

- He realitzat les activitats d’Innovamat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1i06LYZas0
https://www.youtube.com/watch?v=LExGk6NE2Do&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg
https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/usu1205/2020/05/Dibuix-m-c.pdf
https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/usu1205/2020/05/A-la-recerca-del-menjar-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3tXZZTy_ncE

