
   
Hola Nimfes i Estruços!   

Heu après coses noves durant la setmana dels invents? Esperem que sí! Sigui com sigui, hem 

vist que heu treballat de valent i que heu gaudit fent alguns dels reptes. Heu estat un grans 

inventors i inventores! 

Comencem la cinquena setmana de reptes. Aquest trimestre està sent molt estrany però 

vosaltres i les vostres famílies esteu al peu del canó, superant repte rere repte. Felicitats i 

seguiu així! 

Aquesta setmana treballarem al voltant dels jocs i les joguines. Esperem que gaudiu molt! 

Som-hi, a jugar! 

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 JOCS I JOGUINES 

REPTE DE LLENGUA CATALANA 

 

A. Participa al qüestionari “Endevinalles sobre jocs!” que hem preparat. A veure quantes 

endevines! 

 

1. Clica aquest enllaç https://quizizz.com/join?gc=353569 

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. 
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B. Segueix el model que tens a continuació per explicar les normes del joc que construiràs al 

repte de plàstica. Si mires el repte de matemàtiques veuràs un joc que està explicat amb 

aquest mateix model i et pot servir d’ajuda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pots enviar-nos la resposta de l’exercici 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 has de construir un joc. Pots utilitzar materials que tinguis per casa, com per 

exemple: cartró de caixes de sabates, roba vella, ampolles de plàstic, botons, taps de plàstic, 

pinces, rotlles de paper,... Qualsevol cosa et pot ser útil! A més, pots decorar el teu joc amb 

colors, pintura, gomets,... La proposta és totalment lliure però et deixem algunes imatges per a 

que agafis idees!  

 

 

 

 

 

Envia'ns una foto del teu joc! 

 

JOC: 

MATERIAL NECESSARI:  

NOMBRE DE JUGADORS:  

INSTRUCCIONS:  

 1. 

 2. 

 ... 

 



   
RETO DE CASTELLANO 

Esta semana os dejamos un juego de mesa muy divertido para jugar en familia y además 

practicar la lengua castellana: 

https://agora.xtec.cat/escolacongost/wp-content/uploads/usu96/2020/05/JUEGO-DE-

MESA.pdf 

Cuando termines la partida, elige 10 preguntas del juego y respóndelas de manera escrita. 

¡Recuerda escribir la respuesta larga! 

Envíanos las respuestas de las maneras que hemos explicado antes. 

ENGLISH CHALLENGE 

Good morning boy and girls! How are you today? 

Aquesta setmana us demanem que jugueu! I com ho farem a anglès? Molt fàcil! 

Recordeu que alguns dies, a l’escola, hem jugat a un joc que es diu Roll the dice amb uns daus 

d’escuma de colors? Hi jugàvem per practicar les paraules noves que anàvem aprenent dels 

diferents temes. Doncs jugareu precisament a això! 

Si cliqueu als següents enllaços que trobareu a sota, se us obrirà una pàgina com aquesta i heu 

de clicar DOWNLOAD (en color verd) per descarregar-vos els documents que són els diferents 

taulells de joc. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mediafire.com/file/4eyfrlbswlus803/Roll_the_dice_Animals_3r.pdf/file 

https://www.mediafire.com/file/n2qiz370m9efmug/SPORTS_3r_roll_the_dice.pdf/file 

https://www.mediafire.com/file/jy3seo07hkbul5j/Copia_de_Numbers_1-20_roll_the_dice.pdf/file 

 

Si teniu impressora i els voleu imprimir, perfecte, però si no en teniu, no passa res, un cop 
tingueu el taulell a la pantalla del mòbil, tauleta o ordinador, us servirà per poder-hi jugar. 

https://agora.xtec.cat/escolacongost/wp-content/uploads/usu96/2020/05/JUEGO-DE-MESA.pdf
https://agora.xtec.cat/escolacongost/wp-content/uploads/usu96/2020/05/JUEGO-DE-MESA.pdf
https://www.mediafire.com/file/4eyfrlbswlus803/Roll_the_dice_Animals_3r.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/n2qiz370m9efmug/SPORTS_3r_roll_the_dice.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/jy3seo07hkbul5j/Copia_de_Numbers_1-20_roll_the_dice.pdf/file


   
Si teniu algun dau per casa, genial! Però si no en teniu cap, no patiu, us deixem aquí un enllaç 
amb un dau virtual que podeu fer servir. 

https://www.dado-virtual.com/ 

Us deixem les paraules que haureu de fer servir per poder jugar: 

ANIMALS: dog, cat, elephant, rabbit, tiger, pig, horse, sheep, monkey, zebra, dolphin, bear. 

SPORTS: football, tennis, basketball, running, swimming, rollerblade, do gymnastics, do cycle, 
skateboard, do judo.  

NUMBERS: one, two three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, 
fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.  

IMPORTANT: no cal retorn d’aquest repte. Només us heu de divertir! 

Enjoy this game! 

 

REPTE MATEMÀTIC 

 

A.  El gràfic següent mostra la quantitat de peces de Lego que hi ha a les caixes de les classes 

de 3r. Les columnes de color groc corresponen a les peces de la classe de les Nimfes i les 

columnes de color lila a les de la classe dels Estruços. Observa'l i contesta les preguntes: 

 

 1. Quantes peces vermelles hi ha entre les dues caixes? 

 2. Quantes peces verdes menys tenen les Nimfes respecte els Estruços? 

 3. Quant sumen les peces grogues i les peces blaves de les dues classes? 

 4. Quantes peces hi ha en total a la caixa de Lego de les Nimfes? 

 5. Quantes peces hi ha en total a la caixa de Lego dels Estruços? 

 6. Quantes peces de Lego hi ha a les dues classes? 
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B. Practiquem les taules de multiplicar amb el següent joc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OMPLIR EL QUADRAT 

Material necessari: 

Dos daus, un full quadriculat, dos llapis o retoladors de diferents colors. 

També pots fer servir aquests daus virtuals. 

 

Nombre de jugadors: 

2 jugadors, per jugar l'un contra l'altre. 

Instruccions: 

1. Comença la partida qui aconsegueix la suma més alta llençant els dos daus. 

2. Els jugadors decideixen en quin extrem del full començaran a jugar. 

3. El jugador número 1 llança els dos daus. Multiplica aquests dos números i, amb el resultat, ha 

de fer un quadrat o rectangle amb aquest nombre de quadradets al seu extrem del full. A dins del 

rectangle cal posar l'operació i el resultat. 

Per exemple: si als daus surten els números 4 i 5, haurà de fer un rectangle de 20 quadradets 

(4x5=20). 

4. El jugador número 2 fa el mateix. 

5. Perd el primer que ja no té espai per col·locar el seu rectangle. 

 

MIRA AQUEST VÍDEO 

PER SABER COM ES 

JUGA! 

https://youtu.be/Rp3rmshKyGE 

https://scratch.mit.edu/projects/395475206
https://youtu.be/Rp3rmshKyGE


   
REPTE D’EDUCACIÓ FÍSICA 

 

COMPTE AMB ELS COCODRILS 

Heu d’anar d’un lloc a l’altre sense trepitjar el terra! 

 

1. Decidim el lloc on comencem i un altre lloc de casa on volem 

arribar. 

2. Utilitzem el mobiliari i objectes per avançar.  

1. Podem intentar-ho sense moure res. 

2. O podem col·locar cadires i objectes abans de 

començar. 

3. Precaució: no fer-nos mal ni trencar res! 

3. Si toco la llacuna (terra) amb un peu, torno a començar des 

del punt de sortida! 

 

Podem fer fotos jugant o un vídeo curt i horitzontal. 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA: Per passar una bona estona... Challenge! 

Hem d’estar asseguts a terra de braços creuats i ens hem d’aixecar sense utilitzar-los. 

Retorn voluntari! 

 

REPTE DE MEDI 

 

Us animem a que veieu aquest vídeo. Podeu convidar a la vostra família. Segur que els 

agradarà perquè recordaran els seus temps d’infància. Clica a la imatge per veure el vídeo! 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7n3jK4si8Fw


   
Ara responeu les següents preguntes: 

1. Fes una llista amb alguns dels jocs que surten al vídeo. 

2. Coneixes tots aquests jocs que hi surten? 

3. Explica, breument, en què consisteix algun dels jocs. Pots buscar informació d’algun 

dels jocs que no coneixes o explicar algun que coneguis bé. 

4. T’animem a que preguntis als teus pares, tiets, avis, ... i que t’expliquin algun joc de la 

seva infància que no surti al vídeo que has vist. Escriu-lo perquè en volem saber més!  

 

Envia’ns les respostes de les maneres que hem explicat abans! 

REPTE DE MÚSICA 

Clica la imatge i gaudeix del repte de música d'aquesta setmana! 

 

 

BONA SETMANA DELS JOCS I LES 

JOGUINES! 

https://view.genial.ly/5ebaaa0fbdaf590d71d5921a/social-action-feines-3r-juguem

