
 
Hola   Tritons   i   Granotes!!!   Com   esteu??    Què   us   han   semblat   les  
tasques   d’aquesta   setmana?   Heu   fet   molt   bé   la   feina   de   Sant   Jordi,  
us   hem   de   felicitar!   Quins   punts   de   llibre   més   xulos!!!!!   
 
Aquesta   setmana   us   volem   proposar   activitats   entorn   d’un   tema   que  
pensem   que   us   agradarà:   l’Aigua!   Us   convertireu   en   científics   i   fins   i  
tot   fareu   experiments.  
 
Doncs   vinga   a   treballar!   
 
Aquí   teniu   les   nostres   propostes:  
 
 

LLENGUA   CATALANA  

  Vols   convertir-te   en   científic??   Doncs   endavant!!   Tria   un   d’aquest   dos  
experiments   i   llegeix   les   instruccions:  

 

EXPERIMENT   1   EXPERIMENT   2  

1. Agafa   un   got   i   posa-li   aigua,   fins   a  
la   meitat   més   o   menys.  

 
2. Posa-li   tres   cullerades   petites   de  

sal   i   remena-ho   bé.  

 
 

1. Doblega   5   escuradents   per   la  
meitat,   però   sense   arribar   a  
trencar-los.  

 
2. Posa’ls   en   un   plat   o   safata   en   forma  

de   estrella.  

 

 
 
 
 
 



 

3. Agafa   un   altre   got   i   torna   a  
posar-li   la   mateixa   quantitat  
d’aigua   que   has   posat   a   l’altre.  

 
4. En   aquest   got   posa   només   una  

cullerada   petita   de   sal.  

 
5. Ara   posa   un   ou   a   dins   de   cada   got.  

 
 
Què   ha   passat   amb   els   ous???  

 

3. Ara   posa   una   miqueta   d’aigua   amb  
l’ajuda   d’una   cullera   i   molt   de  
compte   al   centre   de   l’estrella.  

 
 

Què   ha   passat   amb   l’estrella?  
 
Pots   provar   a   fer-ho   fent   altres  

formes   amb   els  
escuradents.  
 

 

Abans   de   començar   a   fer   l’experiment   pensa   què   creus   que   passarà   i  
escriu-lo.   I,   en   acabar   escriu   què   ha   passat   i   perquè.   

Pots   grabar   un   vídeo   fent   l’experiment   o   enviar-nos   alguna   foto.   Ens  
haureu   de   retornar   al   correu   de   les   tutores   el   que   heu   escrit   abans  
de   començar   a   fer   l’experiment   i   un   cop   l’heu   acabat   amb   les   vostres  
observacions.   Envieu-nos   també   els   vostres   vídeos   o   fotos,   us   volem  
veure   en   el   vostre   laboratori!!  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

MATEMÀTIQUES  

Vols   guanyar   una   carrera   de   motos   d’aigua??   Doncs   vinga,   practica   les  
sumes:  

 
http://www.cristic.com/portfolio-items/jet-ski/?portfolioID=10508  

Fes   aquest   exercici   i   passa   una   foto   o   captura   de   pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.cristic.com/portfolio-items/jet-ski/?portfolioID=10508


 

CONEIXEMENT   DEL   MEDI   NATURAL   I   SOCIAL  

Voleu   aprendre   més   coses   interessants   sobre   l’aigua?   Podeu   mirar  
aquests   vídeos   que   expliquen   moltes   coses   interessants!  

Consells   per   estalviar   aigua:  

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/consells-top-per-estalvia 
r-aigua/video/5834687/  

Accés   a   l’aigua   potable:  

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/el-dia-de-laigua/video/5 
657711/  

L’aigua   corrent,   com   funciona?  

https://www.ccma.cat/tv3/super3/dr-w/la-historia-de-les-coses 
-laigua-corrent-cap-4/video/3326490/  

 

LENGUA   CASTELLANA  

 

En   este   capítulo,   Caillou   busca   diferentes   maneras   de   ahorrar   agua.   

Capítulo   Caillou:     https://www.youtube.com/watch?v=DdPVyWBeONU  

 

Preguntas:  

1.   Crees   que   es   importante   ahorrar   agua?   Por   qué?  

2.   Cuéntanos   algún   truco   que   usas   en   casa   para   ahorrar   agua…  

(Devolver   escrito   al   correo   electrónico   de   la   tutora)  
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PLÀSTICA  

Malauradament,   massa   sovint   trobem   escenes   com   aquesta   als  
nostres   rius   i   platges,   que   s’omplen   de   plàstic   i   brutícia!   T’agradaria  
dissenyar   un   cartell   ben   bonic   per   convidar   a   tothom   a   cuidar   i  
respectar   els   entorns   dels   nostres   rius   i   mars?  

 

 

Fes   una   foto   del   teu   cartell   i   envia-la   per   correu   electrònic.   Ens  
agradarà   molt   veure’l!  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

ENGLISH   CHALLENGE  
 
Good   morning   boys   and   girls!  

Aquesta  setmana  us  demanem  que  estudieu  i  practiqueu  les  emocions  per  poder  dir,              
cada   dia,   com   esteu   o   com   us   sentiu.   

- El  primer  que  heu  de  fer  és  confeccionar  les  vostres           
pròpies flashcards  de  les  emocions.  Feu  servir  els         
fulls  que  tingueu  per  casa,  no  cal  que  sigui  un  full            
gran  per  cada  emoció,  per  cada  full  en  poden  sortir           
dues  si  el  partiu  per  la  meitat. (una flashcard  és  una            
targeta  que  conté  una  paraula  i  un  dibuix  per  anar  estudiant  el             
vocabulari,   de   vegades   les   fem   servir   a   classe).  

 

- A  cada  full  hi  escriviu  una  de  les  següents  emocions  i  en  feu  el  dibuix                
corresponent   (com   us   surti!   Segur   que   quedarà   molt   bonic!):   

Happy  Content/a  Sleepy  Adormit/da  

Sad  Trist/a  Angry  Enfadat/da  

Hungry  Amb   gana  Tired  Cansat/da  

Thirsty  Amb   sed  Calm  Relaxat/da  

 

- Podeu  penjar  les  vostres flashcards  a  la  paret  de  la  vostra  habitació  per              
veure-les   cada   dia!   

- Haureu  d’aprendre  a  dir  en  veu  alta,  cada  dia,  com  esteu,  fent  servir  la  frase                
“Today   I   am...”.   

- Us  demanem  que  us graveu  amb  el  mòbil  dient  la  frase  sobre  com  us  sentiu  i                 
la  feu  arribar  a  les  mestres  amb  el  correu  que  ja  teniu.  Ho  podeu  fer  un  o  dos                   
dies.  

IMPORTANT:   GRAVEU   EL   VÍDEO   EN    HORITZONTAL!  

 

 
 
 
 
 



 
- Entreu  a  aquest  enllaç  i  trobareu  un  vídeo  explicatiu  de  l’activitat  i  exemples              

del   que   heu   de   fer:   

- https://youtu.be/yGETP1-1w74   

 

Fàcil,   oi?  

A   practicar,   doncs!   Esperem   amb   ganes   els   vostres   vídeos!  

Thank   you!   See   you   soon!  

 

EDUCACIÓ   FÍSICA  

 
Representar   accions   d'esports   d'aigua.  
“EN   PERE   DIU”  
 
Cadascú   és   el   conductor   del   joc   “En   Pere   diu...”.   

1) Pensarem   i   escriurem    en   un   full   amb   lletra   grossa  
diferents   esports   que   es   realitzin   a   l'aigua.  

2) Acció:    direm    “ en   Pere   diu...   que   ens   movem  
com...   nedadors ” ,   i   hem   de   representar   el  
moviment   de   l'esport   aquàtic   durant   uns   segons.  

3) Hem   de    representar,   mínim,   5   esports   aquàtics    de  
forma   seguida   en   l'ordre   que   vulguem!  

 
 
Pots   fer   una    foto    o   un   breu    vídeo    per   mostrar   la   teva   feina   creativa!   Envia-ho   a   la  
teva   tutora.  
 
EXTRA:   Per   passar   una   bona   estona   ....ballem!  
https://youtu.be/z0evAuWFlPs?t=68  
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MÚSICA  

Aquesta   setmana   va   d’aigua   i   el   repte   que   us   proposem   és   fer   un  
xilòfon   d’aigua.  

Què   és   això?   No   us   preocupeu   que   és   molt   fàcil.  

Què   és   un   xilòfon?   

 

 

 
Si   hem   de   fabricar   el   nostre   i   fer   servir   aigua,   què   farem   servir?  

GOTS,   AMPOLLES,   RECIPIENTS   QUE   PUGUEU   FER   SERVIR….  
 

GOT    DIFERENTS   MIDES   GOT   PLE  

 
 

 

Ara   per   tocar   ja   sabeu…   no   heu   de   picar   fort   i   aneu    fent   l’escala  
musical.  

Desprès   ja   teniu   el   vostre   instrument   per   fer   música   aquàtica.  

Podeu   enviar-nos   un   petit   vídeo   de   les   vostres   composicions   amb  
aquest   instrument.  

Si   voleu   experimentar   podeu   afegir   colorant   alimentari   a   l’   aigua.  

 

 
 
 
 
 



 

Us   recordem   els   nostres   correus   electrònics   per   a   que   ens   feu   el  
retorn   de   les   feines   abans   de   divendres    1   de   maig:  

2n   A,   Dolors:    tutor_2012a@escolacongost.com  

2n   B,   Montse:    tutor_2012b@escolacongost.com  

 

No   us   oblideu   de   posar   el   nom   dels   alumnes   al   full.  

Una   abraçada!  
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