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Títol de la proposta:  QUI DIU QUE CONFINATS NO PODEM VIATJAR? 

Aquesta setmana us proposem:  

 Visualització d’un vídeo per a recordar, ja que el vam veure a l’escola.  

 La planificació del nostre viatge: guió del destí del viatge. 

 Redacció: Fer una carta per a convidar els amics a fer el viatge amb tu. 

 L’autoavaluació.  

 

Què hauràs de presentar?  

 ACTIVITAT 1: Fitxa del destí del viatge. 

 ACTIVITAT 2:  Redacció: “Amics, us convido a un viatge”. 

 ACTIVITAT 3: Autoavaluació responent el qüestionari.  

A l’acabar les activitats haureu de reflexionar si heu aconseguit el següent: 

- He entès la reflexió: “Viatjar és l’única cosa que compres i que et fa més ric”. 

- M’ha sigut fàcil fer la recerca del destí escollit i he respost a totes les preguntes. 

- He sabut utilitzar Google Maps per buscar dades d’interès com la distància en 

quilòmetres, el temps que es triga d’un lloc a un altre... 

- He seguit tots els passos a l’hora de redactar la carta o l’e-mail i, per tant, el meu 

text està ben planificat i organitzat. 

- He justificat la tria dels dos companys o companyes que vull convidar al meu 

viatge. 



 

 

PROPOSTA 5:  QUI DIU QUE CONFINATS NO PODEM VIATJAR? 

 

 

 

 

 

 

Abans de començar a explicar aquesta activitat, fes un recordatori del vídeo que 

vam visualitzar un dia a l’aula: Cosmic Eye (Original HD Version) 

Una vegada fet aquest viatge per l’univers i sent conscient de la teva ubicació en el 

planeta Terra, et pregunto…: 

Si poguessis escollir, a on t’agradaria viatjar ara mateix? 

Diuen que “viatjar és l’única cosa que compres i que et fa més ric”.  

 Perquè creus que ho diuen? 

Està clar… viatjar et fa sentir lliure, t’ajuda a desconnectar, et dóna l’oportunitat de 

conèixer diferents cultures i persones… En definitiva, t’enriqueix tant personalment 

com culturalment i és per aquest motiu que es diu que “et fa més ric”. Doncs bé, 

prenem la pregunta inicial:  

Si poguessis escollir, a on t’agradaria viatjar ara 

mateix? 

Pensa a on t’agradaria viatja. Ha de ser un lloc real, que 

existeixi. No obstant, pots deixar volar la imaginació 

només si vols imaginar-te com seria viatjar a un altre 

planeta, o a la Lluna per exemple. Només en aquest 

únic cas, podràs imaginar-te tots els aspectes que et 

demanem a continuació, per exemple, si volem viatjar a Hawaii ja sabem que 

existeix una bandera, una fauna i una vegetació determinada, en canvi, si viatgem al 

planeta Saturn hi haurà aspectes i dades que no les podrem saber i és per això que 

t’ho hauràs d’inventar.  

https://www.youtube.com/watch?v=8Are9dDbW24


 

 

   ACTIVITAT 1: FITXA DEL DESTÍ DEL VIATGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí tens el guió:  

1) Destí (lloc on vulguis viatjar). 

2) Com és la bandera? Dibuixa-la. 

3) A quin continent pertany? (galàxia, sistema…) 

4) Distància en quilòmetres entre casa teva i el destí. 

5) Quant de temps es triga en arribar?  

6) Amb quin mitjà de transport aniries? Per què has escollit aquest mitjà de transport 

i no un altre? Explica-ho.  

7) Quin pressupost preveus: transport, estada...?             

8) Quin idioma es parla? Escriu 5 paraules indicant el seu significat.  

9) Quin és el menjar típic? Creus que t’agradaria? És difícil de cuinar?        

10) Quins consums i tradicions tenen els habitants del teu destí? 

11) Quins són els llocs d’interès (museus, monuments, geografia…)? 

 

 

 Per realitzar aquesta fitxa hauràs de fer una recerca en diferents llibres, 

internet… Recorda que tal i com vam fer a classe, pots utilitzar Google Maps per 

recollir diferents dades com per exemple la distància.  

Aquesta tasca la pots presentar com vulguis (a mà, en document word, en 

Power Point…). Ànims i bon viatge!!! 

 



 

 

   ACTIVITAT 2: Redacció: “Amics, us convido a un viatge”. 

 

Què has de fer? Tria a dos companys o companyes de la teva classe i convida'ls a 

anar amb tu. Ho faràs a través d'una carta o un e-mail que hauràs d'escriure. 

 

1. Quins passos has de seguir? Comença saludant i dient 

qui ets. Després explica el motiu de la carta (convidar-los a 

fer un viatge). Informa de tot allò que saps del lloc on vas: 

on aneu, en quin transport, quant de temps trigareu a 

arribar, quants dies hi sereu, quant val per persona, quina 

roba hauríeu de portar, què podreu visitar, alguna curiositat, 

etc.  

Finalment explica per què has triat als teus dos companys o companyes i 

acomiada't. 

 

2. Com ho has de fer? Fes un esborrany de tot el que diràs, després comença a 

escriure a net (a mà, ordinador...). És una carta o un e-

mail, és a dir, que has de posar el teu nom, una frase per 

a començar que podria ser "Hola, amics/amigues us 

convido"..., i una altra per acomiadar-te. 

 

 

   ACTIVITAT 3: AUTOAVALUACIÓ  

Accedeix a aquest enllaç per accedir-hi: 

https://forms.gle/f6wTq8Gr5bj1AEKD6 

                                                                                                                                   FI 

https://forms.gle/f6wTq8Gr5bj1AEKD6

