
 
Hola   llops   i   llobes   i   lleons   i   lleones,  
 
Esperem   que   us   trobeu   molt   bé   i   que   els   reptes   que   us   anem   posant   us  
agradin.  
Us   volem   felicitar   perquè   el   que   rebem   ens   agrada   molt   i   veritablement   sou  
uns   grans   artistes.   Moltes   Felicitats.  
 
Aquesta   setmana   us   proposem   uns   nous   reptes   i   giren   al   voltant   del   tema  
de   LA   GEOMETRIA.  
 
Disfruteu   molt   fent-los:  
 
REPTE   MEDI  
 
Mireu   aquests   dos   vídeos   i   us   farà   un   recordatori   de   quin   tipus   de   cossos   geomètrics   coneixeu   i   com   es  
poden   diferenciar:  
https://www.youtube.com/watch?v=xWDhrWMNdJs    cossos   rodons  
https://www.youtube.com/watch?v=J5JD1E2R_44    cossos   cares   planes  
 
 
REPTE   CATALÀ  
 
Inventar-se   un   conte   del   temps   que   estem   vivint   fent   que   cada   personatge   sigui   una   forma   geomètrica:  
virus-cercle,   nen-quadrat,   casa-triangle….  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podeu   fer   servir   aquest   format   per   poder   fer   el   vostre   conte.   Recordeu   posar-li   un   títol   i   el   vostre   nom:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Després   fes-li   una    FOTO    i   envia-la   a   la   teva   tutora.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xWDhrWMNdJs
https://www.youtube.com/watch?v=J5JD1E2R_44


 
REPTE   MATEMÀTIQUES  
 
Tot   aquest   tema   està   relacionat   amb   les   matemàtiques.   I   el   treballem   des   de   diferents   vessants   que   és   el  
més   divertit.   Per   això   us   proposem   aquests   jocs   perquè   pogueu   practicar:  
 
https://www.cokitos.com/jugar-tangram-educativo/play/    Tangram  
https://www.cokitos.com/colorear-figuras-geometricas/play/    Pintem   formes   geomètriques  
https://www.cokitos.com/puzzle-de-formas-geometricas/play/    Puzle   formes   geomètriques  
https://www.cokitos.com/juego-tabla-de-logica-y-razonamiento/play/    Producte   cartesià  
 
RETO   CASTELLANO  

Puedes   aprender   más   geometría   jugando   a   estos   juegos   que   te   proponemos   a   continuación:  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/geometria/geo-primero  

  Esperamos   que   te   gusten!  

No   es   necesario   retorno.   

 
REPTE   DE   PLÀSTICA  
 
Fer   una   creació   lliure   a   partir   de   figures   geomètriques   dibuixades   i   retallades   per   vosaltres.   Aquest  
vídeo   us   ho   explica   molt   i   molt   bé:  

https://youtu.be/MYqHaedHhHc  

Feu-li   una    FOTO    a   la   vostra   creació   i   la   envies   a   la   teva   tutora.  

 
ENGLISH   CHALLENGE  

Good   morning   boys   and   girls!  

Aquesta  setmana  toca  practicar  algunes  paraules  bàsiques  de  geometria  en  anglès.  Són  les              

següents:  

ANGLÈS  Square  Rectangle  Circle  Triangle  

CATALÀ  Quadrat  Rectangle  Cercle  Triangle  

  

https://www.cokitos.com/jugar-tangram-educativo/play/
https://www.cokitos.com/colorear-figuras-geometricas/play/
https://www.cokitos.com/puzzle-de-formas-geometricas/play/
https://www.cokitos.com/juego-tabla-de-logica-y-razonamiento/play/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/geometria/geo-primero
https://youtu.be/MYqHaedHhHc


 
Us   demanem   que   busqueu   per   casa   tres   objectes   de   cada   que   tinguin   aquestes   formes.   

Quan  les  tingueu,  agafeu  un  paper  i  el  dividiu  en  4  parts.  A  cada  una  d’aquestes  parts  hi  feu  el                     

dibuix  d’una  forma  geomètrica  i  hi  escriviu  el  nom,  EN  ANGLÈS,  dels  tres  objectes  que  heu  trobat                  

per   casa   amb   aquesta   forma.  

Aquí   teniu   un   exemple   del   que   us   demano:  

  

·    

  

  

  

   Recordeu   que   podeu   fer   servir,   per   ajudar-vos,   el   diccionari   en   línea   següent:  

https://www.wordreference.com/  

Quan   tingueu   la   feina   acabada,   li   feu   una   fotografia   amb   el   mòbil,   en    horitzontal ,   i   l’envieu   al  

  correu   que   ja   sabeu.   No   oblideu   escriure   el   vostre    nom    al   full!  

Esperem   les   vostres   fotografies!   Thank   you!  

 
  

https://www.wordreference.com/


 
REPTE   MÚSICA  
 
Fem   instruments   adormits!  

Esteu  fent  una  molt  bona  feina  i  aquesta  setmana  us  vull  engrescar  a  fer  més  instruments  musicals.  Ara  que  ja  sabeu                      
com   podem   fer   un   xilòfon   d’aigua   amb   gots,   el   següent   repte   és   fer...  
 
UN   TAMBOR   QUADRAT   I   UNA   ARPA   TRIANGLE!  
 
Si  un  tambor  té  forma  de  cercle,  què  puc  fer  servir  que  no  �ngui  aquesta  forma  per  a  fer  un  tambor                      
quadrat?  
 
 

 
 
 
 
 
Envia   una   foto   o   un   vídeo   .  
Espero   els   vostres   instruments   i   si   sonen...   MOLT   MILLOR!  
i   JA   SABEU   TOTES   LES   VOSTRES   PRODUCCIONS   ESTAN   A    LA   WEB   DE   L’ESCOLA  
 
 
 

https://agora.xtec.cat/escolacongost/categoria/portada/mitjans/


 
REPTE   EDUCACIÓ   FÍSICA  

Fem   geometria   amb   el   cos  

OMBRES   XINESES  

Necessitem   un   llum   (làmpada)   i   una   paret   llisa   i   color   clar.  

1. Pensarem   en   els     figures     geomètriques   que  
coneixem.  

2. Experimentem     de   quina   forma   posem   les   mans  
perquè   es   reflecteixi   la   forma   que   volem.  

3. Provem   la   distància   respecte   el   llum   i   la   paret   per  
una   ombra   definida   i   “clara”.  

Aquest   cop   hem   de   fer   una    foto    per   cada   ombra   geomètrica   i   enviar-ho   a   la   tutora   en   un   sol   arxiu.  

 

EXTRA:    Per   passar   una   bona   estona   ....rentem   mans   amb   ritme!  

Informació  
https://youtu.be/kJgh2Tcxyzw  
Posa   la   teva   cançó   preferida   per   rentar-te   les   mans!  
https://youtu.be/-gfOHEaHdjo  
 
 
RECORDEU   QUE   NO   TOTS   ELS   REPTES   TENEN   RETORN   I   QUE   QUAN   ENVIEU   ELS  
VOSTRES   TREBALLS,   CAL   QUE   POSI   EL   NOM   DELS   ALUMNES.  
 
ENVIEU   ELS   REPTES   ACONSEGUITS   AL   CORREU   DE   TUTORS:  
 
ESTHER   1rA:    tutor_2013a@escolacongost.com  
JESSICA   1rB:    tutor_2013b@escolacongost.com  
 
Esperem   que   us   ho   passeu   genial   fent   aquests   reptes,  
 
Moltes   gràcies  
 

https://youtu.be/kJgh2Tcxyzw
https://youtu.be/-gfOHEaHdjo
mailto:tutor_2013a@escolacongost.com
mailto:tutor_2013b@escolacongost.com

