
 

 

Es�añol��   il���r��  
Ahora  que  ya  conocéis  más  el  territorio  español,  os  invitamos  a  conocer  algunos  de  los                

españoles  más  ilustres  de  la  cultura  española.  Pero  antes  de  conocerlos,  os  dejamos              

información   general   de   los   premios   más   honorables   que   se   otorgan   en   el   mundo:   

LO�   P�E���S   NO���  
Los  premios  Nobel  fueron  fundados  por  Alfred  Nobel,  un  millonario  sueco  inventor  de  la               

dinamita.  Son  los  premios  más  importantes  del  mundo,  que  se  conceden  cada  año,  desde               

1901,  en  Estocolmo  (Suecia)  a  las  personas  que  más  han  destacado  en  el  mundo  en                

diversas  ramas  de  la  cultura  y  las  ciencias.  Se  concede  el  premio  Nobel  de  literatura,  de                 

medicina,   de   física,   de   química,   de   economía   y   también   hay   un   premio   Nobel   de   la   Paz.   

 

Algunos   de   los   españoles    que   han   ganado   un   premio    Nobel    son:   
 

1.Camilo   José   Cela   (1916-2002),   literatura   1989.   

2.   Vicente   Aleixandre   (1898-1984),   literatura   1977.  

3.   Severo   Ochoa   (1905-1993),   medicina   1959.  

4.   Juan   Ramón   Jiménez   (1881-1958),   literatura   1956.   

5.   Jacinto   Benavente   (1866-1954),   literatura   1922.   

6.   Santiago   Ramón   y   Cajal   (1852-1943),   medicina   1906.   

7.   José   Echegaray   y   Eizaguirre   (1832-1916),   literatura   1904.  
 

Escoged  un  premio  Nobel  de  la  lista  y  buscad  en  internet  información  sobre  su  vida  y  su                  

obra,   y   completad   este   recuadro.   

 
 

Nom���   y   fo��   de�   pe���n��e:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid�  
Lugar   y   fecha   de   nacimiento:   

Lugar   y   fecha   de   defunción:   



Su   infancia   (familia,   juegos…):   

Sus   estudios:   

Su   edad   adulta   (familia,   dedicación…)   

Ob�a  
Características   de   sus   escritos:   

Tipología   de   sus   escritos   (poemas,  
narraciones…):  

 

 

RA�Ó   DE   VA���S   (Rom���   Par����ma�)  
A  partir  del  siguiente video  os  proponemos  que  escribáis  un pequeño  texto  (5-7  líneas),               

donde  tendréis  que  hacer  una  reflexión  sobre  su  contenido  y  la  situación  que  estamos               

viviendo   estos   días.   Tarea   en    castellano .  

Aquí  tenéis  algunas  preguntas  que  os  pueden  ayudar  a  la  hora  de  elaborar  vuestra               

expresión   escrita :  

● ¿Qué   os   sugiere   el   video?  

● ¿Encontráis  alguna  similitud  con  lo  que  explica  el  video  y  lo  que  estamos  viviendo  estos                

días?  

● ¿Creéis   que   el   tiempo   de   confinamiento   ha   cambiado   vuestra   manera   de   ver   el   mundo?  

● ¿Qué  creéis  que  a  partir  de  ahora  podéis  aportar  de  vuestra  parte  a  la  gente  que  os                  

rodea?  

● ¿Qué  habéis  aprendido  durante  este  tiempo  de  confinamiento?  ¿Cómo  lo  aplicaréis  en             

el   día   a   día?  

● ¿Ha   cambiado   en   vosotros   alguna   cosa   durante   este   tiempo?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N91tks1lY8E


 

A   BA���R…!!  

Aquesta  setmana  us  portem  una  proposta  d’allò  més  moguda.  Es  tracta  de gravar-se              

ballant    una   de   les   següents   cançons   durant    30   segons-   1   minut   aproximadament .  

Heu  d’ escollir  la  cançó  o  el  ball que  més  us  agradi.  A  més,  si  voleu  podeu  canviar  el                   

ball,  us  podeu  inventar  els  vostres  moviments,  o  podeu  seguir  els  moviments  que  veieu  al                

vídeo.  És  important  que  tingueu  la  música  present  i  seguiu  el  ritme  de  la  cançó  per  fer  els                   

moviments.  Abans  d’escollir  una  cançó,  us  recomanem  que  les  escolteu  totes  i  mireu  els               

balls.   Les   cançons   són:  

● Cotton   Eye   Joe  
● We   are   one  
● Grease  

Envieu    els   vídeos   a:    msala@escolacolors.org   

 

AR����N�   AL   FI���…   

Ara   fa���   el   no��r�   re���r��u�:  
Arribant  ja  a  l’últim  tram  del  nostre  projecte,  us  proposem  que  cadascú  de  vosaltres  faci  el                 

seu    recorregut   personalitzat .   
 

Haureu  de  crear  una presentació  Google  amb  el  títol  de LA  MEVA  VOLTA  PER               

ESPANYA    (nom)   i   compartir-la   amb    lruiz@escolacolors.org    i    nblanch@escolacolors.org .   

 

La   presentació   tindrà    5   diapositives    que   equivaldran   a    5   etapes .   

A   cada   diapositiva   haureu   de   recollir   la   següent   informació    de   cada   etapa :  

● Lloc   de    sortida    i   lloc   d’ arribada .   

● Quilòmetres    reals   (podeu   marcar   el   recorregut   a   Google   maps   i   inserir   la   imatge).  

● Per   quina    comunitat   autònoma    passeu,   i   quines    províncies .   

● Quines    unitats   de   relleu    i    rius    us   trobeu   (podeu   posar-hi   fotos).  

● Festes   i   tradicions    de   la   zona.   

● Menjars   tradicionals .  

● Monuments   famosos .  

● Llengua   oficial    (si   no   és   el   castellà).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wSMrbPehjSI
https://www.youtube.com/watch?v=i7ZXMQl7erU
https://www.youtube.com/watch?v=YzuciIJRtrI
mailto:msala@escolacolors.org
mailto:lruiz@escolacolors.org
mailto:nblanch@escolacolors.org


 

VALORACIÓ   INFANT   -   FAMÍLIA   EDUCACIÓ   PRIMÀRIA   -   GRANS  

 

VALORACIÓ   DE   L’INFANT  

L’infant  ha  de  reflexionar  sobre  el  seu  procés  d’aprenentatge,  sobre  les  tasques                        

que  l’escola  ha  enviat  i  el  què  ha  fet  a  casa.  Intentarà  reflexionar  sobre  què  li                                

agrada   aprendre   i   fa   bé.   També   sobre   què   ha   de   millorar   i   com   ho   pot   fer.  

VALORACIÓ   DE   L’ALUMNE  

Durant  el  tercer  trimestre  he  pogut  observar  del  meu  aprenentatge.                    

Marqueu   amb   una   creueta   (X):  

 

COMPETÈNCIA   EN   AUTONOMIA   I   INICIATIVA   PERSONAL   A   VEGADES   SOVINT   QUASI   SEMPRE  

Assumeixo   les   tasques   encomanades   amb   bona   predisposició.     

Sóc   responsable   i   constant   en   la   realització   de   les   tasques     

Reconec   les   meves   dificultats   i   els   meus   errors   i   cerco   solucions   per   a  
superar-los     

M'agrada   buscar   informació   sobre   coses   que   no   conec   prou   o   que  
m’interessen.     

Identifico   i   intento   regular   com   em   sento   (les   meves   emocions).     

 

 
COMPETÈNCIA   D’APRENDRE   A   APRENDRE   A   VEGADES   SOVINT   QUASI   SEMPRE  

M'agrada   aprendre   coses   pel   meu   compte.     

Sóc   capaç   d’explicar   el   que   he   après.     

Tinc   creativitat   per   explicar   els   resultats   del   que   aprenc.     

Puc   aplicar   el   que   he   après   en   altres   situacions.     

Abans   de   fer   una   tasca,   em   planifico   i   penso   quin   material   necessitaré  
per   realitzar-la     

Organitzo   els   materials   i   l’espai   de   què   disposo   per   fer   les   tasques  
encomanades     

Reviso   les   tasques   abans   d’enviar-les     

 

A   EMPLENAR   PER   L’INFANT  

Com   em   sento?   Què   em   preocupa?   Què   em   fa   il·lusió?   Què   trobo   a   faltar?  

 

 

 

 

 



Durant   aquest   trimestre:   

Quines  persones  m’han  pogut  ajudar?  Què  he  descobert  que  m’agrada  fer  i  no  sabia  (ex:                

cuinar,   ballar…)?   De   quines   coses   m’he   responsabilitzat   a   casa?  

 

 

 

 

Què  he  après  que  no  sabia  abans?  Del  que  he  après,  què  m’ha  interessat  més?  Què  crec                  

que   em   serà   més   útil?   

 

 

 

 

Quines  tasques  m’han  resultat  més  difícils?  Com  les  he  intentat  resoldre?  Quins  dubtes  em               

queden   encara?  

 

 

 

 

ALTRES   ASPECTES   QUE   VULL   ESCRIURE   AMB   EL   COR   (comentaris   personals):  

  

 

 

 

 
 

FAMÍLIES   -   OBSERVACIONS   (reflexió   o   valoració   de   la   família)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


