
 

TASQUES PER FER A CASA 

 

  
  

PER   QUÈ   SÓN  TAN  

NECESSÀRIES  LES  ABRAÇADES?  

 

 
 

. Ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a        

internet. 

. Podeu fer servir un full, goma i llapis per          

apuntar i escriure les respostes que penseu i        
opineu. 

 

 

Sol o sola o amb l’ajut de familiars.  

Passos:  

1 )Escolta la notícia (vídeo de l’info k) que         
trobaràs en el següent enllaç: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/abracen-arbr
es-a-islandia/video/6040653/ 

2) Contesta un mínim de 4 preguntes. Us atreviu         
a contestar-les totes? La número 7 és importantíssima. 

 

 
 

❏ He comprès la notícia. 
❏ He estat capaç de respondre les qüestions jo        

sol/a o he necessitat l’ajut de la meva        
família? 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

❏ He expressat per escrit com em sento quan 
faig una abraçada. 

❏ He buscat informació per internet. 
❏ Em sento satisfet o satisfeta de les noves        

coses que he après. 
❏ He comprès la importància de les abraçades. 

 

 
 

 

La satisfacció d’aprendre moltes coses de la       
nostra vida de cada dia.  

Comprendre una notícia a partir d’una escolta       
activa i atenta que ens arriba d’un mitjà        
audiovisual (vídeo). 

Aprendre a extreure algunes idees principals.  

Descobrir i entendre el món que ens envolta a         
través d’una informació d’actualitat. 

 
 

 

. Ens podeu enviar una foto del que heu escrit i           
contestat. 

. O ens podeu enviar el vostre arxiu word a          
l’adreça de la vostra tutora. 

. O un petit vídeo de menys d’un minut on ens           
mostreu com us abraceu i ens expliqueu com us         
sentiu i per què... 

3rA emarti20@escolapaucasalsrubi.cat 

3rB lsebast2@escolapaucasalsrubi.cat 

4tA mmengib2@escolapaucasalsrubi.cat 

4tB sborrel3@escolapaucasalsrubi.cat 
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                    Abraçades.....  als  arbres? 
       Lectura (adaptada)  
De La Notícia de la Setmana. 11 maig 2020. Blog de Text: 
El món a l’aula. Saps què ha passat? 
 

“..... les mesures de seguretat per evitar       
que el coronavirus s’escampi ens     
obliguen a quedar-nos a dos metres      
d’altres persones quan sortim de casa.      
És el que s’ha anomenat distància social       
o distància de seguretat. 

Per moltes ganes que tenim de fer una abraçada a un amic o una amiga, si te’ls                 
trobes passejant pel carrer, no t’hi pots acostar! 

A Islàndia han trobat una solució: si no pots abraçar un amic o una amiga, abraça                
un arbre!...” 

De les següents preguntes , respon-ne 4, com a mínim….i si les respons totes…..bravíssimo!! 

Us proposem…. 

1. Segons el text, què és la distància de seguretat? 
 

2. Quina solució han trobat a Islàndia? 
 

3. On és Islàndia.....Pinta  d’algun color l’ illa d’ Islàndia i posa el nom de l’oceà 
que l’envolta. 

 

 

4. Apropem-nos ara al nostre país. Consulta i escriu el nom de les illes Balears. 



 

 
•  
• 
•  
•  

•  
•  
•  

  
5. Consulta al diccionari físic (llibre) o digital (internet), escriu la definició i adjunta             

una foto de: 
 
• Cercle polar Àrtic: 
• Catarates: 
 

6. Un cop has fet una lectura atenta i comprensiva de la notícia exposada a              
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/abracen-arbres-a-islandia/video/6040653/ ens pots   
contestar..... 
•Per què el govern islandès ha recomanat als ciutadans que facin abraçades            
als arbres? 
 
•Què li passa al cervell quan ens abracem entre nosaltres? VERITAT o FALS 
 

 El cervell allibera una substància química que ens fa sentir bé. 

 Quan ens abracem, “el cervell” fa desaparèixer sentiments dolents com la           
soledat. 

 Anar a la natura i abraçar arbres no fa que millori la nostra salut. 

 És una gran invent abraçar coses, persones i a nosaltres mateixos. 

 L’illa d’Islàndia es troba al Cercle polar Antàrtic. 

  
7. Et proposem un petit REPTE:  

Tapa’t els ulls amb un mocador...com si juguessis “a la gallineta cega” i  
1-Permet que t’abracin: el germà o germana, el        
pare, la mare...i després tots alhora... Què sents ?  
2- Abraça tu a una persona o cosa que t’estimis          
molt (pares, germans, la teva mascota, els avis,        
peluix  preferit... o fins i tot un arbre)..... 
 
Demana a algú de casa que et faci una foto          
abraçant a.... (si vols sense el mocador als ulls ..eh!!)          
però volem que escriguis o expressis en un text         
breu, de 2 o 3 línies, com et sents quan abraces a            
persones o a coses que estimes. 
 

          Si ho prefereixes pots fer un vídeo en comptes de fotos i  expliques com et sents... 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/abracen-arbres-a-islandia/video/6040653/


 

 
EXEMPLES: 

 

 

 

 

 

 

 
Quan he abraçat a.....m’he sentit.....perquè...... 

 
Vam  fer  la foto o el vídeo un dia que..... 

 
 
Per acabar, contesto una petita valoració : 

 
 Sí No 

M’ho he passat bé fent aquesta tasca   
Ha estat difícil per mi   

Ho he fet sol / sola   

He fet  una audició o lectura atenta de la notícia del vídeo   
He après coses noves    
He descobert la importància de les abraçades   

 
Quina ha estat, de totes les preguntes que us hem proposat, la que més t’ha agradat ?  

 
Per  què? 

 
Bones  

vacances d’estiu!!  
 

 


