
   
Hola Nimfes i Estruços! Com seguiu? És probable que aquests dies hagueu rebut una trucada 

nostra per saber com esteu passant aquests dies. Ens ha agradat saber de vosaltres i donar-nos 

ànims mútuament. Cada dia que passa estem més a prop de tornar a la rutina i veure’ns tots i 

totes! 

Us van agradar els dos primers reptes? A nosaltres ens ha fet molta il·lusió rebre les vostres 

respostes i esperem rebre moltes més amb els nous reptes. Estigueu pendents aquest cap de 

setmana de la web de l’escola perquè hi trobareu articles dels vostres dos primers reptes! 

Recordeu que els correus electrònics per enviar-nos els reptes són els següents: 

 Glòria: tutor_2011a@escolacongost.com 

 Susana: tutor_2011b@escolacongost.com 

 

REPTE 3 

 

 

Clica sobre aquest enllaç i mira el vídeo de l’InfoK sobre el coronavirus: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/infok-26022020/video/6032280/ 

 

Després contesta a les següents preguntes. Recorda fer frases llargues, començant amb 

majúscules i acabant amb un punt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICI A 

1. Què és el coronavirus? 

2. A quins aparells del nostre cos afecta? 

3. Els animals poden patir aquesta malaltia? 

4. On es va detectar el primer cas de coronavirus? 

5. Quina part de la població té més facilitat per agafar-la? 

6. Què vol dir confinament? 

7. Per què hem de confinar-nos? 

8. Quin és el període d’incubació de la malaltia? 

9. Quins són els símptomes? 

10. Com es transmet? 

11. Què estan buscant ara els científics? Per què? 
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Si contestes les preguntes escrivint en un full, fes-li una foto i ens l’envies. Si contestes les 

preguntes a l’ordinador, ens pots enviar directament el document.  

EN ELS DOS CASOS POSEU EL NOM  A LA FEINA! 
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Durant el segon trimestre hem fet servir molt els reglets per entendre què és multiplicar i per a 

resoldre operacions senzilles. Recordes com s’havia de fer? Posàvem els reglets que volíem 

multiplicar en forma de L i ocupàvem l’espai que quedava, el resultat era la suma de reglets 

que havíem posat en aquest espai.  

Fes memòria veient aquest vídeo que hem trobat a la xarxa:  

https://youtu.be/uDJ3w7IP95w 

Ara que has fet memòria, volem que facis el dibuix de dues multiplicacions a la teva llibreta de 

matemàtiques. Com? 

1. Observa el dibuix que tens a la pàgina següent. Veuràs l’exemple de dues 

multiplicacions, tal i com ho fèiem a classe amb els reglets. 

2. Tria dues multiplicacions, de dues xifres per dues xifres, per exemple: 13x14, 17x22, 

23x19, 21x32,... 

3. Dibuixa les teves multiplicacions i pinta els reglets amb el color que li correspon segons 

el seu valor. RECORDA QUE UN QUADRAT DE LA LLIBRETA ÉS UN REGLET D’1. 

Fes una foto al teu repte i ens l’envies. Recorda posar el teu nom al full!   

Glòria i Susana  

EXERCICI B 

Al vídeo, es parla d’una emoció: la por. Explica com et sents tu 

durant aquests dies, davant aquesta situació tan especial. 

https://youtu.be/uDJ3w7IP95w


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


