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

                          REPTES: BLOC   
                           Els esports 

Ara escric!  
Tria el teu esport o joc preferit i fes-ne un treballet. Fes servir de guia el  

pdf “L’aranya peluda” 

Posa-hi les instruccions, el material necessari, les persones que hi 

participen, l’espai on es practica… 
 

SOPA DE LETRAS DE LOS DEPORTES 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_F%C3%ADsic

a/Deportes/Sopa_de_letras_-_Deportes_2_eh155002vr 

Innovamat  
Sabies que trobem matemàtiques per tot arreu? 

Fixa’t en aquests pictogrames...potser hi trobes alguna figura geomètrica!! 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-nous-pictogrames-dels-jocs-olimpic

s/video/5830846/ 

 

          i… 
- No oblidis entrar quinze minuts cada dia al  BMATH !  

 
 Repte per 1r 

https://youtu.be/if7jW_yU3jA 
        En quin ordre l’has col·locat? 

 
Repte per 2n 

https://youtu.be/2aDPO504mhQ 
Quin és el la peça més abundant? I la menys abundant? 
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https://youtu.be/if7jW_yU3jA
https://youtu.be/2aDPO504mhQ


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

Repte per 3r 
https://youtu.be/KCWTkw-PMOw 

I si ara utilitzem nombres parells? I senars? 
 

Story telling   
 Escolta amb atenció les cançons del pdf  “Sports songs” per 

poder completar la següent activitat. 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Secon

d_Language_(ESL)/Sports/Sports_gn326514qt 

 

Mou-te!  
Bon dia!!! 

Molts ànims!!  

I recordeu que l’últim dia per enviar el ball és el diumenge 7 de juny! 

 

https://youtu.be/nzo61y6ed-4  
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Som artistes!  
Aquesta setmana et proposem fer ART amb el teu cos  

Com? Molt fàcil : mira aquest vídeo d’Acrosport i pensa de quina manera 

pots representar la primera lletra del teu nom! 

https://maresipares.cat/fem-acrosport-en-familia/ 

 
Ah! I no t’oblidis d’enviar una foto ben xula a la teva mestra de la lletra 

representada, veuràs quina cosa més bonica en farem!!! 
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Un món de sons  
Hola esportista! Et deixo una coreografia perquè moguis el cos i també dos himnes 

perquè escoltis com sonen els jocs olímpics. A veure si t’agraden:  

Coreografia” M’agrada l’esport: 
https://www.youtube.com/watch?v=S1i06LYZas0 

1r Himne Olímpic internacional: 
https://www.youtube.com/watch?v=fQ1rPx6rxWA 

Himne olímpic Barcelona 1992: 
https://www.youtube.com/watch?v=FLTut7j3rm0&list=RDFLTut7j3rm0&star

t_radio=1&t=49 

Aquest primer «Himne Olímpic» és una peça musical composada por Spyridon 
Samaras amb les  paraules d’un poema grec. Al llarg de la història dels jocs 

olímpics, n’hi ha hagut més. Aquest himne olímpic Barcelona es va composar per 
als jocs del 1992 i ho va cantar Freddie Mercury i Montserrat Caballé ( cantant 

d’òpera catalana). 

Amb el cor  

 
Mira aquest vídeo amb la teva família   https://vimeo.com/25397042 

 i parleu-ne, segur que us ha fet pensar molt i us ha arribat al cor! 
 

  
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!!  
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