
Hola Tritons i granotes!!!  
Com esteu? ? Nosaltres molt bé!!!! Volem felicitar als nens i nenes que es van atrevir 
amb els primers reptes però volem que sigueu molts més!!! Estem esperant les vostres 
respostes!!! Vinga, estem segures que aquesta setmana ens omplireu el correu amb els 
vostres reptes fets. 
Aquesta setmana us proposem reptes nous!!!

Ja sabeu que ens els heu de retornar al nostre correu i nosaltres ens els mirarem i ho 
anirem penjant a la web de l’escola. 
Vinga campions i campiones !!!

Aquests són els nostres correus:

Dolors 2nA:  tutor_2012a@escolacongost.com
Montse 2nB: tutor_2012b@escolacongost.com

REPTE 4: 

Amb aquest repte descobrirem quant de temps estem fent una activitat al llarg del 
dia. Per exemple, quina quantitat de temps passem dormint, o veient la tele, o ajudant 
en les tasques de casa…
Necessitareu dos dies com a mínim per a fer aquesta activitat: un dia per a investigar 
i un dia per treure conclusions. El primer dia ens caldrà ser uns bons observadors i per
això necessitareu un full blanc, un llapis o bolígraf i tenir un rellotge a punt. 

Al llarg del primer dia haureu d’apuntar totes les activitats que feu al llarg del dia i 
l’horari en què les feu. Per exemple: a les 9 m’aixeco, em rento les dents i em vesteixo 
fins a les 9.30; de 9.30 a 10.15 esmorzo; de 10.15 a 11.30 faig deures...i així durant tot
el dia fins que us aneu a dormir.

L’endemà arriba l’hora de ser bons investigadors. Primer de tot heu de mirar la llista 
d’activitats que teniu i dividir-la per categories: àpats, esport, jugar, escola, tasques 
de casa, dutxa...les que vulgueu. I heu de sumar totes les hores que trigueu a fer cada 
cosa. 
D’aquesta manera sabrem quantes hores al dia passem fent cada cosa! 

Exemple: 
Esmorzar, dinar, berenar i sopar: 3 hores
Dormir: 10 hores
Lavabo (fer pipi, dutxa, rentar mans, dents...): 3 hores
Deures: 2 hores
Joc: 5 hores
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REPTE 5: 

Amb les dades que teniu recollides fareu una gràfica com la que fem del temps a 
l’escola. Pintareu la barra tan alta com les hores que esteu fent cada cosa. Recordeu 
fer servir un color per a cada barra!!

A on passeu més hores?? Ara ho descobrireu!!!

Aquí teniu un exemple de gràfica que podeu omplir, però podeu fer la que vulgueu!!
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DORMINT LAVABO DEURES MENJANT JUGANT

Envieu-nos les vostres gràfiques al correu!!!



 REPTE 6:

Llegeix, pensa i pinta…:

(No cal que ho imprimiu! Podeu fer una marca a la imatge i enviar-nos la foto.)

 Recordeu posar el nom dels alumnes!!

Una abraçada!!!

Montse i Dolors.


