
 
Hola Tritons i Granotes!!!  

Felicitats per tota la feina que esteu fent, estem molt contents i 

contentes!!! Aquesta setmana us proposem  uns reptes  al voltant dels 

Aliments, esperem que us agradin!  

 

LLENGUA CATALANA 

1.     Aquí teniu l’enllaç per veure un conte que us agradarà molt: 

El banquet imaginari - Super3 

Un cop l’hagueu vist farem un concurs, què us sembla!! Es tracta de 

contestar a unes preguntes sobre el conte. L’heu d’escoltar molt i molt 

bé per tal de poder contestar a les preguntes. Per entrar al concurs heu 

de clicar aquí: 

 

https://kahoot.it/challenge/03211111?challenge-id=78f0bbd9-64df-456f-a529-84d621f716
a0_1589208630127 

Un cop cliqueu, el primer que us apareixerà és aquesta pantalla on us 

demanarà  si voleu traduir la pàgina, heu d’escollir català. 

 

    Per començar a jugar heu de posar el vostre nom. És molt important 

que poseu el vostre nom, no us l’inventeu!!! Si voleu tornar a repetir el joc 

ho podeu fer tornant a entrar i posant el vostre nom però amb el número 

1 al darrera.  

Per exemple, si la Montse juga una vegada posarà Montse, però si torna a 

jugar posarà Montse1.  

No heu de fer de fer cap retorn d’aquesta activitat, ja que rebem les 

vostres puntuacions directament sense que ho hagueu de fer vosaltres.  

 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/el-banquet-imaginari/video/850239/
https://kahoot.it/challenge/03211111?challenge-id=78f0bbd9-64df-456f-a529-84d621f716a0_1589208630127
https://kahoot.it/challenge/03211111?challenge-id=78f0bbd9-64df-456f-a529-84d621f716a0_1589208630127


 

2. Ara us proposem resoldre una sopa de lletres. Heu de trobar el 

nom de 10 aliments.  

 

Un cop els hagueu trobat els apunteu a la llista. Ens heu d’enviar 
una foto de la llista dels noms. 

 

 

 



 

MATEMÀTIQUES 

1. Ara anem a fer la llista de la compra!  Mireu, volem fer per dinar 

aquest menú: 

Primer plat: Macarrons amb tomàquet. 

Segon Plat: Hamburguesa amb patates fregides. 

Postre: Gelat de xocolata.  

Què necessitem per poder cuinar aquests plats? Escolliu els 

productes i escriviu-los a la graella de més avall amb el preu. 

 

 TOMÀQUET 

 0, 85 Euros 

 

PÈSOLS 

1 Euro 
PATATES 

2, 30 Euros 

 

 
HAMBURGUESA 

3,50 Euros 

OLI 

3 Euros 

 

PIZZA 

2,80 Euros 

KÈTCHUP 

0,90 Euros 

POLLASTRE 

1,60 Euros 
MACARRONS 

0,50 Euros 

 

OUS 

1,40 Euros 

 

CROQUETES 

1,10 Euros 

 

YOGURT 

0,70 Euros 

 

PASTANAGA 

0,50 Euros 

 

GELAT DE 

XOCOLATA 

1 Euro 

 

ENCIAM 

1,20 Euros 

 



 

Quan tingueu tota la llista feta haurem de sumar-ho tot per saber quant 

ens costarà la compra,  feu servir la calculadora.  

 

LLISTA DE LA COMPRA  PREU 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

PREU TOTAL: _________________ Euros 

 

 

Envieu-nos una foto amb la graella emplenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Fixa´t en les operacions i calcula quant val cada fruita. 

 

10  +  = 15 

 +12  = 20 

+ 5  = 15 

 +  = 13 

20  + = 27 

+ = 17 
 

 

 



 

 Escriu el valor  a sota de cada dibuix a la graella  i envian’s la foto 
de les respostes. 

 

 

 
 

 

    
 

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL 

 
A l’hort de la nostra escola plantàvem tota mena de fruites i verdures. 

Fa molts dies que no podem anar a l’hort. Així que us proposem un repte 

que creiem que us agradarà molt per poder germinar llavors a casa i 

veure com creixen (així tindreu un petit hort a casa!).  

 

MATERIAL: 

- 1 Capsa de Cd buida que ja no necessitis (si no tens pots fer-ho 

amb un  pot de vidre transparent) 

- Una mica de sorra (si no tens  a casa també et pot servir una mica 

de cotó). 

- Llavors (les llavors de llenties i mongetes germinen amb molta 

facilitat però pots triar alguna altra…) 

 

Obriu el Cd i poseu una mica de sorra i les llavors. L’obertura del Cd ha 

de quedar a la part superior. Podeu posar una mica de cel·lo per les 

cantonades inferiors per assegurar que el cd no s’obri. Recordeu que les 

llavors per germinar necessiten aigua i sol, així que regueu-les una mica 

(us recomanem regar poquet per l’obertura del cd, amb una xeringa 

perquè no s’escapi l’aigua per sota) i poseu-les en un lloc amb llum. 

 

Quan comencin a brotar les llavors ens podeu enviar una foto. Ja veureu 

que bé que es veuen les arrels! 

 



 

 

 

 

Us proposem un joc sobre els bons hàbits, hi ha tres opcions, podeu fer 

la que més us agradi. No cal retorn. 

https://clic.xtec.cat/projects/cos2/jclic.js/index.html 

 

PLÀSTICA 

Us proposem deixar anar la vostra creativitat fent servir la diversitat 

de colors i textures que ens ofereixen els aliments. Prepareu un 

esmorzar o berenar ben saludable i creatiu  però recordeu no malbaratar 

aliments! Ha de ser un berenar que després us pugueu menjar.  

Us deixem alguns exemples: 

No us oblideu d’enviar-nos una foto de les vostres creacions! 

 

 

https://clic.xtec.cat/projects/cos2/jclic.js/index.html


 

ENGLISH CHALLENGE 

 

Good morning boys and girls! How are you today? 

Aquesta setmana us demanem que penseu si uns aliments són saludables                     

o no ho són. Des de l’àrea d’anglès us proposem que responeu les                         

preguntes d’un qüestionari en línea que us hem preparat. Són preguntes                     

molt senzilles en anglès, i escoltareu la veu de la Txell! 

Per poder-ho fer heu de clicar el següent enllaç i començar a jugar,                         

posant el vostre nom. 

https://quizizz.com/join?gc=3244407 

Una altra manera d’accedir al qüestionari és clicant al següent enllaç i                       

escrivint el codi que trobareu aquí sota: 

https://quizizz.com/join 

3244407 

Com que el tema d’aquesta setmana gira entorn de l’alimentació, us                     

deixem uns enllaços a unes cançons en anglès que podeu escoltar i cantar                         

sempre que vulgueu, així practiqueu una mica de vocabulari! 

https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

 

Let’s do this! 

Have fun! 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join?gc=3244407
https://quizizz.com/join
https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk


 

LENGUA CASTELLANA 

Esta semana os proponemos solucionar unas adivinanzas sobre alimentos.  

 

Leed las adivinanzas atentamente y escribir las respuestas numeradas en una hoja. 

Luego intentar inventar una  adivinanza vosotros mismos. Elegid un alimento y 

describirlo con un par de pistas, acabar la adivinanza preguntando “qué es?”.  

 

 

 

 



 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

Preparem la nostra beguda isotònica i la provem després de l’exercici. 

 
BEGUDA ESPORTIVA RECUPERADORA 
 
La LLIMONA té propietats saludables: rica en potassi, que estimula el cervell i ens 

dóna energia. Aporta Vitamina C, que ens protegeix de refredats i altres problemes 

respiratoris. I a més és refrescant! 

 

Prepararem una beguda isotònica per refrescar-nos 

després de fer activitat física: 

● 1 litre d’aigua. 

● Mitja llimona espremuda. 

● 1 cullera petita de sucre.  

● 1 cullera petita de sal. 

 

I per provar els efectes beneficiosos de la nostra beguda…. farem exercici! 

 

Busquem un espai on puguem moure'ns  com 

un passadís o al voltant de la taula del 

menjador: 

 

● Cursa suau: 2 rectes o 2 voltes. 

● Salts a peus junts: 1 recta o 1 volta. 

● Cursa lateral (ajuntant i separant 

cames): 1 cop per cada costat. 

● Salts a peu coix: 1 cop per cada 

costat. 

 

★ HIDRATAT AMB LA TEVA 

BEGUDA!!! 
 
 
 
 
Podem fer  fotos fent la beguda i els exercicis o un vídeo 

curt i horitzontal. 
 
 
 

EXTRA (opcional): Ball del Robot  https://youtu.be/B-ulfVFtFBs 

 

https://youtu.be/B-ulfVFtFBs


 
MÚSICA 

COM SEMPRE CLIQUEU A LA IMATGE 

 

 

Us recordem els nostres correus electrònics per a que ens feu el retorn 

de les feines abans de divendres 29 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! 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ec2bdd88e243b0d5a33b933/social-action-feines-2n-mengem
mailto:tutors_2012a@escolacongost.com
mailto:tutor_2012b@escolacongost.com

