
 

  GENERALITAT DE CATALUNYA 
   DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA 5 Primària GRANS 

Àmbit/Àrees: Àmbit lingüístic (català i castellà), àmbit de coneixement del 
medi natural, àmbit artístic (música) i àmbit d’educació física. 

Què he de fer? TASCA - Comprensió lectora “La crida del mar” 

- Comprensió oral “Los océanos” 

- Trencaclosques egipci 

- Ball de la cançó de 6è “Records inoblidables” 

 

Què necessito?  

Quin material puc fer 

servir? 

Per a la comprensió lectora necessites el text i les 

preguntes, que trobaràs en aquest formulari. No oblidis 

clicar “Envia” un cop contestades. 

 

Per a la comprensió oral necessites el vídeo i les 

preguntes, que trobaràs en aquest formulari. No oblidis 

clicar “Envia” un cop contestades. 

 

Per al trencaclosques, necessitaràs les peces (les pots 

trobar al desplegament de la tasca, més abaix). 

 

Per al ball necessitaràs la lletra i l’àudio (els trobaràs al 

desenvolupament de la tasca, més abaix). 

Com ho puc fer? 

(orientacions per als 

alumnes i famílies) 

En el cas de la comprensió lectora i la comprensió oral, 

és convenient llegir el text o escoltar l’àudio un parell 

de  vegades.  

Després, us recomanem llegir d’una en una les 

preguntes i, sense mirar les opcions, intentar donar una 

https://forms.gle/pTWvVtb52uSgL4Kh8
https://forms.gle/nh5bVWHpXERBNE4VA


resposta.  

A continuació podeu consultar les opcions i veure quina 

coincideix amb la nostra resposta.  

Us recomanem tornar a llegir el text i escoltar l’àudio, 

aquest cop fixant-nos en les parts on es troben les 

respostes. 

Enllaços d’interès  Lletra i música de la cançó de 6è: 

https://youtu.be/sv2heN_rZzE  

Comprovo què he fet Comprensió lectora “La crida del mar”: 

- He llegit, almenys, un parell de cops el text? 

- He buscat la part del text que dóna resposta a 

cada pregunta? 

- He contestat totes les preguntes? 

 

Comprensió oral “Los océanos”: 

- He vist al vídeo, almenys, un parell de cops? 

- He buscat la part del vídeo que dóna resposta a 

cada pregunta? 

- He contestat totes les preguntes? 

 

Trencaclosques egipci: 

- He calculat l’àrea de les dues peces diferents? 

- Un cop muntat, el trencaclosques és el mateix 

que el del model? 

 

Ball: 

- Els moviments van acord amb el ritme de la 

música? 

- He treballat suficient els moviments per 

interioritzar-los bé? 

 

https://youtu.be/sv2heN_rZzE


 

I com a feina extra (no obligatòria), us afegim l’enllaç del blog Innovamat on trobareu 

propostes matemàtiques. Mireu el bloc on diu famílies (recursos 5è i/o 6è).  

 

També us podeu descarregar la plataforma bmath per a 

casa i així practicar i consolidar de manera engrescadora 

les destreses matemàtiques. 

bmath per Android 

bmath per a iOs 

 

 

 

 

 

 

 

A la següent pàgina teniu explicades les activitats 

del trencaclosques i el ball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://innovamat.com/blog/ca/?utm_source=familias&utm_medium=pdf&utm_content=cat&utm_campaign=kickoff-blog
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovamat.bmath
https://apps.apple.com/es/app/id1479835577


 

El trencaclosques egipci 
 

Els dies en alta mar es fan pesats, per això, un membre egipci de 

la tripulació, ens proposa un joc de la seva terra.  

 

En aquesta activitat heu de fer dues coses: 

- Calcular l’àrea de les dues figures diferents  

- Muntar el trencaclosques amb TOTES les peces per formar el trencaclosques. 

 

Recordeu que l’àrea és la superfície que ocupa una figura.  

 

Exemple  
Aquí us mostrem el càlcul de l’àrea de dues figures en una quadrícula. 

Aquestes dues figures són un exemple. No són les que heu de calcular. 

 

 

 

Podeu imprimir les peces i retallar-les, o podeu dibuixar-les respectant les dimensions. 

 

Per entregar la feina, creeu un document en la teva carpeta “Mars i oceans” amb els 

càlculs de l’àrea i enganxa la foto del teu trencaclosques. 

 

 

 



 

Aquesta és el resultat que heu d’obtenir combinant els 5 triangles i els 5 trapezis anteriors:

 

 

 

 

 

 

 



 

      
       Ball de la cançó de 6è 
 
 
 
 
 

Aquesta setmana us proposem fer una coreografia de la cançó que heu anat creant entre 

tots. Per fer aquesta coreografia, haureu de tenir en compte: 

-No és necessari que feu la coreo de tota la cançó. Cadascú s’encarrega d’un tros (podeu 

veure el vostre nom als quadres de la dreta). No obstant, si us animeu, podeu fer la coreo 

de tota la cançó, nosaltres encantats! 

-Com podeu veure (a la pàgina següent), esteu dividits en grups, és a dir, cada grup 

s’encarrega d’una part. 

 -La coreografia és individual, no cal que tots els membres del grup feu el mateix, però si 

voleu us podeu posar d’acord entre vosaltres per fer els mateixos moviments. 

-Us animem també a ballar la música que sona entre els minuts 1:04 a 1:15 i de 2:11 a 

2:36. Aquesta part la podeu fer tots, i no és necessari que sigui amb una coreografia 

treballada, sinó més lliure: podeu utilitzar instruments o objectes d’acompanyament, us 

podeu posar barrets, us podeu pintar la cara, etc (és una part més boja). 

-Deixeu volar la vostra creativitat! 

-Els vídeos els heu d’enviar a: msala@escolacolors.org, i teniu fins el dia 18 de maig  per 

enviar-los. 

 
Lyric vídeo de la cançó: https://youtu.be/sv2heN_rZzE  
 
 
 
 
 

mailto:msala@escolacolors.org
https://youtu.be/sv2heN_rZzE


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


