
   
Hola Nimfes i Estruços!   

Com han anat els reptes de la setmana de la geometria? Segur que heu après algunes coses 

noves! Ens ha agradat molt rebre les vostres frases i puntuacions del dictat de paraules, les 

vostres creacions amb el tangram, els vostres instruments musicals, les imatges de les ombres 

xineses, els vostres vídeos en anglès,... Estem contentes i esperem que continueu treballant 

tant com fins ara! 

Aquesta setmana treballarem els invents. Estem envoltats de coses que fem servir 

contínuament i per nosaltres són "normals" però en el seu moment van ser grans invents per 

millorar la vida de les persones. En coneixes alguns?  

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

 Glòria: tutor_2011a@escolacongost.com 

 Susana: tutor_2011b@escolacongost.com 

 

REPTES SOBRE INVENTS 

REPTES DE LLENGUA CATALANA 

 

A. Aquí tens una llista de diferents invents molt importants per la nostra humanitat. Ets capaç 

d'endreçar la llista en ordre alfabètic? Recorda que a la carpeta tens el teu abecedari. Si et 

trobes dues paraules que tenen la mateixa primera lletra has de mirar la segona, si es repeteix 

la segona lletra has de mirar la tercera,... i així tota l'estona.  

 

PÓLVORA AUTOMÒBIL ORDINADOR BOMBETA CALCULADORA 

TELÈGRAF MÀQUINA A 

VAPOR 

IMPRENTA PAPER ARADA 

RODA PAL DE FREGAR SUBMARÍ XERINGA 

REBUTJABLE 

TELÈFON 

RÀDIO PILA CINEMA GLOBUS 

AEROSTÀTIC 

AVIÓ 

PARALLAMPS PARAIGÜES NEVERA CREMALLERA PLASTILINA 
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B. Segueix l'exemple que tens a continuació, tria un invent dels que apareixen a l'exercici A 

(menys la bombeta) i crea la teva pròpia "FITXA D'INVENTS"! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pots enviar-nos les respostes dels exercicis A i B  d’aquestes maneres: 

- Envia’ns una foto de la feina. 

- Envia’ns el document si ho escrius amb l’ordinador. 

 

REPTE DE PLÀSTICA 

Aquesta setmana t'has de convertir en inventor o inventora i construir el teu propi invent. 

Segur que tens moltes idees originals o t'agradaria tenir alguna cosa que encara no està 

inventada. Ara és el moment!  

 

INVENT: BOMBETA 

INVENTOR: THOMAS EDISON 

DATA DE CREACIÓ: 1880 

CURIOSITATS DE L'INVENT:  

AL LLARG DEL SEGLE XIX (19), MOLTES PERSONES IMPORTANTS VAN ESTAR INVOLUCRADES EN 

LA INVENCIÓ DE LA BOMBETA. MALGRAT AIXÒ, ES CONSIDERA A THOMAS EDISON COM A 

L'INVENTOR DE LA BOMBETA TAL I COM EL CONEIXEM AVUI. AMB LA LLUM VAN CANVIAR ELS 

HORARIS DE DESCANS DE LES PERSONES, VA AUGMENTAR LA PRODUCTIVITAT INDUSTRIAL (LES 

FÀBRIQUES PODIEN ESTAR OBERTES EN HORES QUE JA NO HI HAVIA LLUM NATURAL) I VA 

AUGMENTAR LA SEGURETAT ALS CARRERS. 

LES PRIMERES BOMBETES TENIEN UNA VIDA DE 40 HORES. 

 

INVENT: 

INVENTOR:  

DATA DE CREACIÓ:  

CURIOSITATS DE L'INVENT:  

FES LA TEVA PRÒPIA 

FITXA, DE L'INVENT DE 

L'EXERCICI A, QUE 

TRÏIS! 



   
La idea és que utilitzis materials que tinguis per casa i li donis una segona vida. Pots reutilitzar 

caixes de sabates o medicaments, roba vella, ampolles de plàstic, botons,... Qualsevol cosa et 

pot ser útil! 

La proposta és totalment lliure però et deixem aquest vídeo per a que vegis invents que han 

fet altres nens i nenes! 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-millors-inventors/video/5624110/ 

 

 

 

 

 

 

 

Envia'ns una foto del teu invent! 

RETO DE CASTELLANO 

El reto de lengua castellana de esta semana consiste en grabar un vídeo  presentando vuestro 

invento (como si lo presentarás al concurso del vídeo anterior). 

Es importante que en el vídeo expliques claramente: 

 Título del invento. 

 Para qué sirve? 

 Cómo lo has construido? 

 En qué crees que puede ayudarte a ti o al resto de personas? 

Envia un video en horizontal al correo de siempre. 

REPTE D’ANGLÈS 

Good morning boys and girls! How are you today? 

Aquesta setmana us demanem que sigueu inventors. I com ho farem des de l’àrea d’anglès? 

Doncs aquesta vegada es tracta que us inventeu un animal que encara no existeixi. Per 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-millors-inventors/video/5624110/


   
exemple, un animal amb tres caps, o cinc cames, una cua llarga que no acaba mai, tres orelles 

de color lila... el que vulgueu! 

Recordeu que a l’escola vam estar estudiant alguns animals i també algunes parts del seu cos. 

Us deixem aquí algunes paraules per què feu memòria: 

Cua Tail Ulls Eyes Dents Teeth  

Cames Legs Nas Nose Ales  Wings  

Braços Arms Boca Mouth Urpes  Claws   

Cap Head Orelles Ears Coll Neck 

 

Recordeu que si ho necessiteu podeu fer servir el diccionari en línea següent: 

www.wordreference.com 

Es tracta que dibuixeu en un full el vostre animal inventat, ben bonic, i a sota escriviu com és 

aquest animal que heu creat. Us escric algunes frases d’exemple perquè recordeu com 

descrivíem els animals: 

It’s got a long nose. (té un nas llarg) 

It’s got four legs. (té quatre cames) 

It’s got big ears. (té les orelles grans) 

Quan tingueu el dibuix fet amb les frases escrites a sota us demanem que li feu una 

fotografia amb el mòbil i l’envieu al correu que ja sabeu. 

 

Podeu fer una ullada al següent vídeo per entendre millor la tasca que heu de fer: 

 

 

 

 

 

 

 

  https://youtu.be/MbjYo7n0D7w 

 

 

Is that easy? 

Esperem les vostres imatges!  

See you soon! 

 

http://www.wordreference.com/
https://youtu.be/MbjYo7n0D7w


   
REPTE MATEMÀTIC 

Els antics egipcis van inventar un sistema d'escriptura per poder comunicar-se per escrit. 

Potser alguns el coneixeu, es tracta dels jeroglífics. El seu abecedari no tenia lletres, sinó 

símbols.  

Com els antics egipcis, les mestres de tercer hem inventat un nou sistema d'escriptura a partir 

de símbols matemàtics i figures. Mireu l'abecedari que hem inventat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara, heu de desxifrar aquest missatge secret: 

 

 

 

 

 

  

Envia'ns la solució i crea un nou 

missatge secret per a les mestres 

amb aquest abecedari! 

 



   
A més a més, pots jugar a aquest joc per treballar els nombres i la seva representació gràfica 

amb els reglets. Et recomanem que practiquis amb els nombres major de 99 i majors de 999.  

 

http://www.ictgames.com/sharkNumbers/mobile/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ens has d'enviar foto d'aquesta activitat. 

 

REPTE D’EDUCACIÓ FÍSICA 

 

INVENTA LA TEVA PRÒPIA XARRANCA  

 

Recordeu els jocs de pati de davant de l’escola? Allà hi tenim una xarranca. En el repte 

d'aquesta setmana hauràs d'inventar-te la teva pròpia xarranca. Aquí teniu un dibuix, però no 

cal que sigui igual! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inventem la forma de la nostra xarranca: 

 Quantes caselles té? 

 Quina posició té cada casella? 

 

  

http://www.ictgames.com/sharkNumbers/mobile/index.html


   
2. Inventem les normes: 

 Cal posar número? 

 Salto a peu coix o prefereixo saltar d’una altra forma? 

 Cal llençar un disc? 

 

3. Mirem d’aprofitar les rajoles del terra o algun material per marcar els requadres.  

 

Podem fer fotos jugant amb la nostra xarranca o un vídeo curt i horitzontal. 

 

 

 

 

 

 

 

REPTE DE MEDI 

 

Mira el vídeo de l'InfoK "Els millors invents de la història" i contesta les preguntes del 

qüestionari. Et recordem com havies de fer servir l'aplicació "Quizizz". 

1. Clica aquest enllaç quizizz.com/join?gc=029102 

2. Activa l’àudio del teu dispositiu. 

3. Posa el teu NOM i el teu COGNOM. 

4. Clica “Empezar juego”. 

5. Contesta les preguntes SENSE AJUDA. 

 

 

 

 

 

Els millors invents de la història - Super3 

 

http://quizizz.com/join?gc=029102
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-millors-invents-de-la-historia/video/5700811/


   
REPTE DE MÚSICA 

Clica la imatge i gaudeix del repte de música d'aquesta setmana! Hi trobaràs el vídeo de la 

cançó "Inventem", la lletra de la cançó, un qüestionari que hauràs de respondre i alguna 

sorpresa més! 

 

 

BONA SETMANA INVENTORS I 

INVENTORES! 

https://view.genial.ly/5eb152b2625ccd0d291aebca/social-action-feines-3r

