
                  Comunitat de Mitjans (1r-2n- 3r) 
 

                          REPTES: BLOC   
                    Els animals 

Ara escric!  
Llegeix les endevinalles del pdf “Quin animal és?” 

 i escriu les respostes a l’agenda o en un full: 

  
 
També pots fer els mots encreuats...així aprendràs els noms dels animals!! 

Innovamat  
- No oblidis entrar quinze minuts cada dia al  BMATH !  

 
 Repte per 1r 

https://youtu.be/VCvDF9PrsEU 
En quin ordre han estat col·locades? 

 
Repte per 2n 

https://youtu.be/qMFUZk_qBc8 
Representa les classificacions en un diagrama de barres 

 
Repte per 3r 

https://youtu.be/FCyyqrsqYhM 
 En quantes cel·les diferents podem posar-hi l’1? i el 6? 

https://youtu.be/VCvDF9PrsEU
https://youtu.be/qMFUZk_qBc8
https://youtu.be/FCyyqrsqYhM


                  Comunitat de Mitjans (1r-2n- 3r) 

Story telling   
Escolta aquesta cançó amb molta atenció 

https://youtu.be/p5qwOxlvyhk 

 

 

 

Ara, mira de completar aquesta activitat 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Vo

cabulary/Wild_animals_cy296697ol 

 

Per acabar, renta’t les mans amb el Baby shark! 

https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI 

 

 

https://youtu.be/p5qwOxlvyhk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Vocabulary/Wild_animals_cy296697ol
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Vocabulary/Wild_animals_cy296697ol
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
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Mou-te!  
Recordeu que heu de moure l’esquelet amb la cançó de fi de curs! I 

enviar-nos els vostres super balls!!! Una abraçada molt gran campions i 
campiones!!   

Per escalfar... 
https://www.youtube.com/watch?v=f9KqF_11EYc 

Ballem? 

  1r i 2n Celebrem   

https://www.youtube.com/watch?v=OJpk2uGYEwQ 

3r Sucre     

https://www.youtube.com/watch?v=RDTsTFaeiK4 

 

Us haureu de grabar en vídeo ballant la cançó 

● Entre 10 i 20 segons més o menys.  
● És necessari que sigui en HORITZONTAL  
● Envieu les vostres propostes.  

 

Ens relaxem... 

https://www.youtube.com/watch?v=HcOc1siPpGA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f9KqF_11EYc
https://www.youtube.com/watch?v=M_nnUuMAZbI
https://www.youtube.com/watch?v=OJpk2uGYEwQ
https://www.youtube.com/watch?v=RDTsTFaeiK4
https://www.youtube.com/watch?v=RDTsTFaeiK4
https://www.youtube.com/watch?v=RDTsTFaeiK4
https://www.youtube.com/watch?v=HcOc1siPpGA
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Som artistes!  
Escolleix una de les dues opcions, si t’animes pots fer les dues ;) 

 OPCIÓ 1  
Triar una de les endevinalles i fer el dibuix de l’animal resseguint les mans... 
https://maresipares.cat/dibuixos-danimals-que-es-fan-resseguint-les-

mans/ 
OPCIÓ 2  

Fer l’animal amb volum... 
https://maresipares.cat/animals-genials-que-podeu-crear-amb-rotllos

-de-paper-de-vater/ 

El món per un forat   
Visita la pàgina del  zoo de Barcelona i buscar el teu animal preferit (o el 

que has triat dels 20 de les endevinalles) i fer-ne la fitxa  
(Descripció, hàbitat, alimentació, reproducció, conducta…)    

https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals 
Si en vols saber més... 

https://maresipares.cat/recursos-per-gaudir-aprenent-dels-animals/ 

Un món de sons  
Abans els dinosaures i els animals vivien sense contaminació. Encara hi som 

a temps!  Els animalets  i nosaltres necessitem viure en un Món més 
saludable!.  

Mira el vídeo i després canta la cançó:  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=vZ4pyFUqEaI 

Cançó: https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o 

 Pensa que pots fer contra el canvi climàtic. 

https://maresipares.cat/dibuixos-danimals-que-es-fan-resseguint-les-mans/
https://maresipares.cat/dibuixos-danimals-que-es-fan-resseguint-les-mans/
https://maresipares.cat/animals-genials-que-podeu-crear-amb-rotllos-de-paper-de-vater/
https://maresipares.cat/animals-genials-que-podeu-crear-amb-rotllos-de-paper-de-vater/
https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals
https://maresipares.cat/recursos-per-gaudir-aprenent-dels-animals/
https://www.youtube.com/watch?v=vZ4pyFUqEaI
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o
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Amb el cor  
Escoltem una cançó? Espero que us agradi molt 

CANÇÓ: De ellos aprendí 

https://www.youtube.com/watch?v=9NJM5iY94NM 

 

Ara pensa en totes les coses que t’agraden de tu mateix/a i troba una 

manera xuli per enviar-m’ho.  Una super abraçada! 
  
MOLT   IMPORTANT : Envieu els vostres treballs, fotos i vídeos  en acabar  el BLOC, 

                                            rebre-ho el mateix dia ens facilita molt la feina!   

                                                                                                                                Moltes gràcies!!  

https://www.youtube.com/watch?v=9NJM5iY94NM

