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RELIGIÓ 

 MOISÈS I L’ÈXODE  

 Llegeixo la Bíblia 

Déu crida a Moisès 

Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, sacerdot de Madian. Un dia, mentre guiava el                
ramat desert enllà, va arribar a l'Horeb, la muntanya de Déu. Allí se li va aparèixer l'àngel del                  
Senyor en una flama enmig d'una bardissa. Moisès va mirar i veié que la bardissa cremava però                 
no es consumia. I es va dir: "M'atansaré a contemplar aquest espectacle extraordinari: què ho               
fa que la bardissa no es consumeixi?" 

Quan el Senyor va veure que Moisès s'atansava per mirar, el cridà de la bardissa estant: 

- Moisès, Moisès! 

Ell respongué: 

- Sóc aquí. 

Déu li digué: 

- No t'acostis. Treu-te les sandàlies, que el lloc que trepitges és sagrat. 

I va afegir: 

- Jo sóc el Déu del teu pare, el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob. 

Moisès es va tapar la cara perquè tenia por de mirar Déu. El Senyor li digué: 

- He vist l'opressió del meu poble a Egipte i he sentit com clama per culpa dels seus explotadors.                   
Conec els seus sofriments; per això he baixat a alliberar-lo del poder dels egipcis i fer-lo pujar                 
des d'Egipte cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel: el país dels cananeus, el                     
hitites, els amorreus, els perizites, els hivites i els jebuseus. El clam dels israelites ha arribat                
fins a mi, i he vist com els egipcis els oprimeixen. Ara, doncs, jo t'envio al faraó; vés-hi i fes                    
sortir d'Egipte els israelites, el meu poble. 

Moisès digué a Déu: 

- Qui sóc jo per anar a trobar el faraó i fer sortir els israelites d'Egipte? 

Déu li va respondre: 

 



- Jo sóc amb tu. I perquè vegis que t'envio jo mateix, et dono aquesta senyal: quan hauràs fet                   
sortir d'Egipte el poble d'Israel, m'adorareu dalt d'aquesta muntanya. 

Moisès va dir a Déu: 

- Quan aniré a trobar els israelites i els diré: "El Déu dels vostres pares m'envia a vosaltres", si                   
ells em pregunten: "quin és el seu nom?, què els he de respondre? 

Llavors Déu digué a Moisès: 

- Jo sóc el qui sóc. 

I afegí: 

- Digues als israelites: "Jo sóc" m'envia a vosaltres. (Ex 3, 1-14 ) 

  

 Els deu manaments 

Déu va donar al poble d'Israel aquests manaments: 

- Jo sóc el Senyor, el teu Déu, que t'he fet sortir del país d'Egipte, la terra on eres esclau. 

"No tinguis cap altre déu fora de mi. 

" No et fabriquis ídols; no et facis cap imatge del que hi ha dalt al cel, aquí baix a la terra o en                        
les aigües d'aquí baix. 

No els adoris ni els donis culte, perquè jo, el Senyor, el teu Déu sóc el Déu-gelós: 

demano comptes als fills de les culpes dels pares fins a la tercera i la quarta generació dels qui                   
no m'estimen. Però, per als qui m'estimen i guarden els meus preceptes, mantinc el meu amor                
durant un miler de generacions. 

" No juris en fals pel nom del Senyor, el teu Déu, perquè jo, el Senyor, no tinc per innocent el qui                      
jura en fals pel meu nom. 

" Recorda't de consagrar-me el repòs del dissabte. Tens sis dies per a treballar i fer totes les                  
feines que calgui, però el dia setè és dia de repòs, dedicat al Senyor, el teu Déu. No facis cap                    
treball ni tu, ni el teu fill, ni la teva filla, ni el teu esclau, ni la teva esclava, ni cap dels teus                       
animals, ni l'immigrant que resideix a la teva ciutat. Perquè en sis dies el Senyor va fer el cel, la                    
terra, el mar i tot el que s'hi mou, però el dia setè va reposar: per això el Senyor ha beneit el                      
dissabte i l'ha consagrat. 

" Honra el pare i la mare. Així tindràs llarga vida en el país que et dóna el Senyor, el teu Déu. 

 



" No matis. 

" No cometis adulteri. 

" No robis. 

" No acusis ningú falsament. 

" No desitgis la casa d'un altre. No desitgis la seva dona, ni el seu esclau, ni la seva esclava, ni                     
el seu bou, ni el seu ase, ni res del que li pertany. 

                                     (  Ex 20,1-17) 

  

ACTIVITATS 

  1.-  Escriu al costat de cada frase si és vertadera (V) o falsa (F). 

  

- Moisès va ser adoptat per la filla del faraó. 

- Moisès va  entrar  amb el poble a la terra promesa. 

- L'ultima plaga que explica la Bíblia és la de la mort dels primogènits. 

- Els israelites van travessar a peu eixut el mar Mort. 

- Moisès va rebre els manaments en unes planxes d'or. 

- Els israelites van representar Déu com si fos un vedell. 

  

    núvol 

   escollir 

   donà 

prodigis 

l'aliança 

 



Déu 

decisions 

  manaments 

Llei 

enemics 

Moisès 

 

   

2.- Completa els buits amb les paraules corresponents: 

  

. . . . . . . . . . . . . estimat de Déu i dels homes. 

 Sigui beneït el seu record! 

Déu li donà una glòria igual a la dels sants àngels 

i el va fer poderós que feia terror als . . . . . . . . . . .  d'Israel. 

Per les paraules de Moisès, Déu desencadenà . . . . . . . . . . . . ; 

el va fer gloriós davant de reis, 

li donà els seus . . . . . . . . . . . . . per al seu poble  

i li va mostrar una part de la seva mateixa glòria. 

D'entre tots els homes, el Senyor el va. . . . . . . . . .i el va consagrar, 

perquè era un home fidel i dolç. 

. . . . . . . . . . . . . li va fer sentir la seva veu, 

el va introduir al . . . . . . . . . . . . espès. 

 

 



i allà, cara a cara, li. . . . . . . . . . . els manaments, 

una . . . . . . . . . . . .  d'on provenen vida i coneixement. 

Li manà que ensenyés als descendents de Jacob . . . . . . . . . . . . , 

les seves . . . . . . . . . . . . . . .  a Israel. 

 ( Sir 45,1-5) 

 E V H A J P R O 

 E J A N E S H S 

 U A S M T A E N 

 S I P O R A S J 

 O R S I O R J I 

 J F A S H O M S 

 S M H E R N S I 

 V E I S J P E   D 

  

  

3.- Busca a la sopa de lletres els noms dels personatges de l'èxode. 

- Nom de Déu . . . . . . . . . . . . . . . 

- El cap que va treure Israel d'Egipte  . . . . . . . . . . . . . . 

- El seu germà . . . . . . . . . . . . . . . 

- La seva dona . . . . . . . .  . 

- El seu sogre . . . . . . . . . . . . . . 

- El cap que va entrar a la Terra Promesa . . . . . . . . .. 

.- Escriu la història de Moisès a les vinyetes  

 



Matemàtiques 
2A mail : beatriz.fumanal@tapiro.cat 
2BCD mail : aitor.villarreal@tapiro.cat 
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 CIÈNCIES SOCIALS. 

Formació dels comtats catalans 

Introducció a l’activitat 

En aquesta fitxa de treball us proposem fer el comentari d’un mapa històric. Per aprendre a 
fer-ho us facilitem una pauta d’interpretació i anàlisi que heu d’aplicar a un mapa històric 
relacionat amb el sorgiment de Catalunya i la seva evolució fins al segle XII. Seguiu atentament 
la pauta i responeu de forma acurada les preguntes de cada mapa. 

Al llarg del document se us afegeixen enllaços a pàgines web per poder-vos documentar i 
concloure amb èxit la tasca.  

1. INTERPRETAR MAPES HISTÒRICS  

Abans de començar la tasca d’interpretar un mapa històric heu de disposar d’una pauta que 
us ajudi a llegir i entendre la informació que s’inclou. Us proposem el següent esquema de 
lectura i anàlisi i a continuació aplicarem la pauta al mapa que se us mostra.  

Com llegim i interpretem un mapa històric?  

El mapa històric pretén mostrar uns fets ocorreguts en el passat en un espai i en un període de                   
temps concret. D’ell també podem extreure informació relacionada amb fets precedents i aportar             
valoracions sobre com influirà en els fets futurs. Us hem de dir també, que els mapes poden ser                  
estàtics o dinàmics en funció de si ens mostren l’estat d’un espai geogràfic en un moment                
concret o bé ens presenten l’evolució dels fets (en aquest cas se solen incloure fletxes, dates, o                 
altres símbols que mostren canvis). 

Independentment del tipus de mapa, es pot seguir el següent procés per a analitzar-lo:  

PAS 1: Identificació. Què cal fer?  

1. Identificar el tipus de mapa, especificant l’espai geogràfic. Tipus de mapes: polítics,             
històrics, econòmics, demogràfics... i concretem si el que es representa és un municipi,             
comarca, província, comunitat autònoma, país, continent o mapamundi... També és          
important destacar si és un mapa d’evolució o un mapa estàtic en el temps. Les fletxes i                 
dates que de vegades apareixen us pot ajudar a diferenciar-los. 

2. Identificar el tema del mapa. Aprofiteu el que us diu la llegenda. També us caldrà fixar la                  
data i l’època històrica. Aquesta informació es pot trobar en el títol i en la llegenda. 

3. Identificar la font: Esmentem d’on ha sortit el mapa, és a dir, qui o què ens l’ha facilitat: si                    
s’ha obtingut d’un institut cartogràfic, un llibre d’història o una pàgina web.  

PAS 2: Descripció. Què cal fer?  

Redactar breument la descripció de la informació bàsica que ens aporta el mapa, concretant              
quins territoris es mostren (Estats, regions, comtats...) i explicar, amb ajuda de la llegenda, els               
símbols que apareixen dibuixats (fletxes, punts, línies contínues o discontínues, etc). Cal que la              

 



descripció sigui el més acurada possible, però no massa extensa. Ha de servir per poder explicar                
a un/a altre/a company/a què s’hi veu.  

PAS 3: Interpretació. Què cal fer?  

Cal vincular el mapa amb el moment històric que mostra i explicar, amb l’ajuda del llibre de                 
consulta o d’Internet, què està passant i quins personatges hi estan relacionats. En aquest apartat               
heu de ser com petits historiadors i heu de saber explicar els fets històrics relacionats.  

PAS 4: Anàlisi. Què cal fer?  

1. Explicar quines causes han provocat els fets que apareixen al mapa. Caldria parlar dels               
antecedents propers. 

2.      Explicar quines conseqüències sobre els fets futurs provocarà la situació que hi veieu.  

Per completar aquest apartat cal documentar-se adequadament o demanar ajuda al vostre            
professor o professora.  

PAS 5: Conclusions  

1.      Destacar la importància històrica dels fenòmens representats en el mapa. 

2. Valorar les conseqüències a llarg termini que es derivaran dels fets representats en el               
mapa. 

3. Resumir els conceptes i els fenòmens principals que s’han tingut en compte durant el               
comentari del mapa (es poden repetir idees, però no amb les mateixes paraules 

2. APLICACIÓ DE LA PAUTA Interpreteu el següent mapa històric. Seguiu les preguntes que              
se us faciliten per entendre què cal fer en cada pas.  

 

 

 



Els comtats catalans fins al segle XI  

http://www.thob.org/articulo/11_de_setembre_tractats_i_pactes_que_patir-441866.html 

 PAS 1:  

IDENTIFICACIÓ a)Tipus de mapa: 

                                   b)Títol del mapa: 

                                   c) Font o autor:  

PAS 2: 

DESCRIPCIÓ 

(Les respostes a les preguntes formulades les trobareu en el mapa amb l’ajuda de la               
llegenda)  

d) Quin territori es reflecteix? Enumera els comtats que es mostren. 

e) A quina època correspon? 

f) Interpreteu la llegenda:  

g) com es representa el límit dels comtats? 

h) Quins territoris ocupava el casal de Barcelona? 

i) Quins comtats es van annexar a Aragó? 

j) Quines foren les conquestes de Ramon Berenguer I el Vell? Escriu el nom i la data de                  
les conquestes realitzades. 

PAS 3: 

INTERPRETACIÓ  

g)Féu una cerca i expliqueu quina és la situació dels comtats catalans al segle XI.               
Intenteu que la informació trobada ajudi a explicar el mapa. 

Podeu consultar:  

• Culturcat: La formació de la Catalunya. La societat feudal i comtal. 

• Culturcat: Breu història de la Catalunya comtal. 

• Sapiens: Els comtats catalans en els segles XI i XII. 

• El Gaià, un riu fortificat. 
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PAS 4:  

ANÀLISI  

h) Causes del que veiem en el mapa. Cerqueu informació sobre els condicionants             
històrics que portaran com a efecte el sorgiment dels comtats catalans. 

• Museu d’Història de Catalunya: El naixement d’una nació 

i) Conseqüències del que veiem. Cerqueu informació dels comtats catalans al segle           
XII. Explicareu l’evolució que seguirà el mapa en el segle següent. 

• Museu d’Història de Catalunya: La consolidació d’un país. 

PAS 5: CONCLUSIONS  

j) Expliqueu la vinculació que hi ha entre el mapa que heu analitzat i l’actual Catalunya.                
Es tracta que expliqueu quin és l’espai geogràfic que ocupa actualment Catalunya i             
quina part correspon amb el que us )mostra el mapa. 

 

MUSICA 

 

Sobre els temes d’història que hem vist (edat Mitjana, Renaixement i Barroc), heu d’inventar tres               
anuncis televisius (un per tema) i enregistrar música corresponent al període. En total són tres               
anuncis televisius més la música a poder ser al mateix àudio tot. La durada és de 1 minut i mig                    
aproximadament. L’activitat serà avaluable quan es tingui l’audio gravat amb els tres anuncis             
televisius. 

 

  

   

 



FÍSICA I QUÍMICA (1) 
LA TAULA PERIÒDICA – TEORIA 

(Feina per a la setmana del 25 al 31 de maig) 

Alumnes de 2n A i 2n B, envieu la vostra feina a david.taratiel@tapiro.cat; alumnes de 2n C i 2n D,                    
envieu la vostra feina a nuria.cardona@tapiro.cat. 

La Química funciona com un joc de construcció... i anomenem Àtoms a les peces. La Taula                
Periòdica és un llistat de totes les “peces” que existeixen. Cada casella, correspon a un tipus de “peça”                  
(un tipus d’Àtom). Els Àtoms tenen un nom, tenen un símbol (una abreviatura en una o dues lletres) i                   
un número atòmic (número de la casella en ordre des de dalt a l’esquerra). Agafa la Taula Periòdica del                   
teu llibre de text (o la d’aquesta web) i respon les següents preguntes. 

1) Indica nombre atòmic (número de casella) i el símbol (abreviatura) dels següents Àtoms, seguint               
l’exemple. 

● Heli: nombre atòmic 2, símbol “He” 

● Hidrogen: 

● Carboni: 

● Ferro: 

● Oxigen: 

● Calci: 

● Alumini: 

● Clor: 

 

2) Fes el mateix, però ara amb els següents àtoms que tenen unes abreviatures més estranyes: 

● Sodi: 

● Potassi: 

● Coure: 

● Plata: 

● Mercuri: 

● Or: 

● Fòsfor: 

 

3) REFLEXIONA Mira una mica els noms dels Àtoms de la Taula Periòdica. A on hi ha més Àtoms que                    
et sonin els seus noms? A la part de dalt de la taula o a la part de baix? 
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FÍSICA I QUÍMICA (2) 
REACCIONS QUÍMIQUES – EXPERIMENTACIÓ 

(Feina per a la setmana de l’1 al 7 de juny) 

Alumnes de 2n A i 2n B, envieu la vostra feina a david.taratiel@tapiro.cat; alumnes de 2n C i 2n D,                    
envieu la vostra feina a nuria.cardona@tapiro.cat. 

La setmana passada vam estar veient que totes les substàncies estan fetes d’unes peces connectades               
entre elles, com en un joc de construcció, que es diuen Àtoms. Quan es fa una Reacció Química, es                   
desenganxen Àtoms i es reenganxen en altres posicions, canviant les substàncies. Avui faràs canviar              
Àtoms de lloc i, per tant, faràs que algunes substàncies es transformin en unes altres! 

EXPERIMENT 1 – REACCIÓ QUÍMICA LENTA 

Material: Necessitaràs 1 ou (per exemple de gallina), vinagre i un got. 

 

Procés i preguntes: 

1. Posa l’ou de gallina a dins del got i posa vinagre al got, de manera que l’ou quedi completament                   

cobert de vinagre (que no sobresurti cap part de l’ou per fora del vinagre). Grava un vídeo que                  

es vegin els 10 primers segons després de posar el vinagre. Ha aparegut alguna cosa en el                 

líquid que no hi era abans d’abocar-lo? 

2. Deixa’l en el got durant 2 dies aproximadament. Quan passi aquest temps, treu l’ou del got,                

passa-li una miqueta d’aigua (però ves molt amb compte de no trencar-lo, que segueix sent               

fràgil!). Quina textura té ara l’ou? És igual que fa dos dies? 

3. Grava un vídeo deixant caure l’ou des de 2 centímetres damunt del marbre. Fa alguna cosa que                 

els ous normals no facin? 

4. Il·lumina l’ou posant-li una llanterna encesa d’un mòbil molt a prop per darrera i fes-li una                

fotografia amb un altre mòbil per davant. Què observes? 
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EXPERIMENT 2 – REACCIÓ QUÍMICA RÀPIDA 

Material: Necessitaràs 1 globus i un trosset de pell d’una fruita cítrica (una taronja, una llimona, una                 

mandarina... el que sigui que tinguis per casa). 

 

Procés i preguntes:  

1. Infla bé el globus i grava un vídeo tocant i apretant una mica el globus durant uns 5 segons                   

amb la punta del teu dit índex per comprovar que està ben inflat (que no està massa tou). 

2. Agafa un tros de pell de la fruita cítrica, doblega-la per la meitat i apreta-la fent que et caiguin a la                     

punta del dit índex gotetes del líquid que surt per la part de fora de la pell. Grava un vídeo on es                      

vegi què passa quan toques durant 5 segons el globus amb la punta del dit mullada del                 

líquid de la fruita (fes-ho ràpid abans que se t’assequi). Què ha passat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CATALÀ: les tasques s’han d’entregar abans del 7 de juny a la 
carpeta corresponent del  CLASSROOM 
 

ANDRÒMINES AMB VALOR AFEGIT 
 

Les cases de tothom estan plenes d’objectes: estris de cuina, eines, objectes de             
decoració, objectes per escriure i llegir, estris per a la cura personal, etc. N’hi ha que                
ens són imprescindibles i n’hi ha que sobren i només ocupen lloc. Segur que hi ha                
alguns objectes que t’estimes especialment (un peluix, una nina vella, la primera            
maquineta de fer punta al llapis...).  

ACTIVITAT 1 

Fes una llista d’aquests objectes especials per a tu, assenyala’n les característiques            
bàsiques i digues el motiu pel qual te’ls estimes: 

 

OBJECTE CARACTERÍSTIQUES CONNEXIÓ EMOTIVA 

   

   

   

   

   

   

 

  

 



ACTIVITAT 2 

Quin és l’objecte més antic que hi ha a casa teva? 

Fes una mica de recerca a casa teva (pots demanar ajuda als teus pares) per saber                
quin és l'objecte més antic que conserveu. Un cop el tinguis triat, respon les preguntes               
següents: 

 
● Com es diu?  

● Com és? Quina forma té? De quin material està fet? 

● Quina antiguitat pot tenir?  

● On està guardat normalment? 

● Quin origen té? Com ha arribat a casa teva?  

● Per què s'ha conservat tant de temps?  

● Encara funciona o estava desat? 

● Es reconeixen encara les característiques que tenia en el seu origen o està 
deteriorat?  

● Per a què serveix o servia? 

 

 

 



ENGLISH HOMEWORK from the 25th May to 7th June 

 

COMPARATIVES 

Complete the following sentences with the correct answer: 

1- Australia is big, but Canada is ………………….………. Australia 

a)   big 

b) biggest 

c)   bigger than 

2- David is 185 cm tall.   He is ………………………………… Andrew 

a)   taller than 

b) tall 

c)   taller 

 

 



3- I think that summer is ……………….…………. than winter 

a)   good 

b) better 

c)   the best 

4- My brother thinks this restaurant is ……………………... than that restaurant 

a)   more worse 

b) badder 

c)   worse 

5- Do you think maths and science …………………………history and English? 

a)   is more difficult than 

b) are more difficult than 

c)   difficulter 

6- In my opinion, this pink dress is ………………… that green dress 

a)   prettyer than 

b) prettier than 

c)   more pretty 

7- Patrick thinks that chocolate cake is …………………………... banana cake 

a)   is more delicious than 

b) delicious than 

c)   more delicious 

8- Reading a book with a nice, hot cup of tea …………………. than doing exercise 

a)   is the most relaxing 

b) is more relaxing 

c)   more relaxing 

 

 



9- Saturdays …………………………. Mondays because there are no classes 

a)   are nicer than 

b) is nicer than 

c)   are the nicest 

10-   Comedy movies are okay, but I think that action movies are: 

a)   better 

b) gooder 

c)   good at 

 

 CHEAP       EXPENSIVE        HEALTHY     TALL      SLOW        HOT      FAST 

 NOISY         DANGEROUS      HEAVY STRONG         BEAUTIFUL  

Choose an adjective from the list and complete the exercise in the correct comparative 
form: 

1-      A skyscraper is …………………………. taller…………….…. than a house 

2-      An elephant is …………………………………….………………than a mouse 

3-      A plane is ……………………………………………….……...… than a train 

4-      A bicycle is …………………………………………… ………… than a car 

5-      Hang gliding is ………….…………… …...….…………………. than golf 

6-      A turtle is ………  …………….…………………………….……. than a rabbit 

7-      A weightlifter is ………………………………….………………. than a postman 

8-      Eating fruit is ……………………………….….…………. than eating fast food 

9-      A diamond ring is ……………………...……………………. than a copper ring 

10-  The princess is ………………….…….…..………………………. than the witch 

11-  Summer is ……………..……………….…………………….………...than winter 

12-  A city is ……………..…………………………………….......……...than a village 

 



LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

 

Contar historias, disfrutar escuchándolas, es algo natural en los seres humanos. Escribimos y             

contamos lo que nos sucede para ponerlo en orden, para comprenderlo. Si lo miras bien, la                

vida de cada uno de nosotros es una historia, un texto narrativo. 

Una de las historias más apasionantes es la de cada uno de nosotros, nuestra propia vida.                

Cuando una persona escribe su vida de todos los días, anotando la fecha, incluso las horas,                

está escribiendo un diario. 

Vas a leer un fragmento de un diario, el de Ana Frank. En él nos cuenta por qué escribir,                   

contar cosas y compartirlas es su pasión y alegría. 

 ANA FRANK 

● Ana Frank fue una niña alemana que tuvo que irse a Ámsterdam como consecuencia              

de la II Guerra Mundial. Allí durante dos años, su familia vivió escondida junto a otra,                

hasta que fueron delatados y trasladados a un campo de concentración.  

● Murió en el campo de Bergen-Belsen en 1945.  

● A los trece años le regalaron un diario. Empezó a llenar páginas, hasta que se               

convirtió en el Diario de Ana Frank. 

Debo seguir estudiando para no ser ignorante, para progresar, para ser periodista, porque             

eso es lo que quiero ser. Me consta que sé escribir. 

El sueño de Eva es mi mejor cuento de hadas, y lo curioso es que de verdad no sé de dónde                     

lo he sacado. Mucho de La vida de Cady también está bien, pero en su conjunto no vale                  

nada. Yo misma soy mi mejor crítico, y el más duro. Yo misma sé lo que está bien escrito y lo                     

que no. Quienes no escriben no saben lo bonito que es escribir. Antes siempre me lamentaba                

por no saber dibujar, pero ahora estoy más que contenta porque al menos sé escribir. Y si                 

llego a no tener talento para escribir en los periódicos o para escribir libros, pues bien,                

siempre me queda la opción de escribir para mí misma. Pero quiero progresar […]. No quiero                

haber vivido para nada, como la mayoría de las personas. Quiero ser de utilidad y alegría                

para los que viven a mi alrededor, aún sin conocerme. ¡Quiero seguir viviendo aún después               

 



de muerta! Y por eso agradezco tanto a Dios que me haya dado desde que nací la                 

oportunidad de instruirme y de escribir, o sea, de expresar todo lo que llevo dentro de mí. 

 ANA FRANK: Diario 

  

HABLAR DE UNO MISMO 

No utilizamos las palabras solo para hablar de lo que existe o de lo que pasa. El lenguaje                  
también nos sirve para conocernos mejor a nosotros mismos y compartir lo que sabemos,              
pensamos, sentimos… con los demás. 

  

Hay dos preposiciones que utilizamos mucho cuando sale a escena nuestro yo: 

➔ Hablar de mi yo: es lo que hacemos cuando compartimos con otros cómo soy y cómo                 

estoy. 

➔ Hablar con mi yo: es lo que hacemos cuando vamos solos y vamos pensando y               

dialogando con nosotros mismos. 

 Para hablar de ti mismo, puedes seguir estas indicaciones: 

A. Escribe tres palabras que muestren cómo eres. 

B. Elige dos canciones, dos películas, dos libros, dos lugares y dos personas que sean              

importantes en tu vida. Indica, de forma razonada, por qué lo son. 

C. Recuerda que una historia bonita o divertida que hayas vivido. 

D. Indica tres palabras que más repites cuando hablas con tu yo. 

E. Selecciona un mensaje positivo que te gustaría hacer realidad este curso. Procura que sea              

pegadizo y enérgico. 

TAREA 

Realiza un pequeño guión con las cosas propias de ti y escribe tu texto narrativo entre 15 y 20                   

líneas. 

La tasca l’heu d’enviar a la següent adreça: silvia.jimenez@tapiro.cat 

 



TECNOLOGIA: Fem una brúixola magnètica amb una agulla de cosir 

(Activitat extreta de https://www.steampoweredfamily.com/activities/how-to-make-a-compass/) 

 

Necessitem:  

 

● Un imant (com més fort sigui millor) 

● Una agulla de cosir (si és gran la podreu agafar millor si teniu les mans               

petites) 

● Agulles de cap 

● Un tap de suro ( si no en teniu cap podeu fer l’experiment amb algun               

material que floti com ara paper encerat de forn) 

● Un recipient amb aigua 

● Si en teniu, una brúixola (o l’app del mòbil que fa de brúixola) 

 

Què cal fer?: 
 

Si pots, mira aquest vídeo: 

 

https://youtu.be/QiSp6pGe0w0 

 

1. Frega la punta de l'agulla de cosir amb l’extrem de           

l’imant (unes 30 vegades). Sempre en la mateixa        

direcció. Si fas servir un imant feble potser hauràs de          

fer-ho més vegades. 

2. Acosta l’agulla de cosir a les agulles de cap per           

comprovar que ha quedat magnetitzada. 

3. Punxa un tap de suro amb l’agulla imantada, de          

manera que el travessi completament. 

4. Posa el tap de suro dins un recipient amb aigua. Veuràs que l’agulla es mou. La                 

punta de l’agulla ens assenyalarà el nord. 

5. Comprova que funciona com a brúixola. Explica com ho has comprovat. 

6. Si t’animes pots crear una segona brúixola i afegir-la al mateix recipient d’aigua?              

Què observes que passa? Què passa si apropem el nostre imant a l’aigua? Que              

passa si girem la brúixola? 

 

Com funciona la brúixola magnètica que hem fet: 

 

Si recordem el que hem treballat sobre el magnetisme, els imants tenen un costat              

positiu i un negatiu. Quan tenim dos imants junts es poden repel·lir o atraure.              

Dos costats positius es repel·lirant entre ells fent que els imants s’allunyin. Però si              

tenim un costat positiu i un negatiu prop de l’altre i s’atrauen els uns als altres. 
 

Durant gairebé 1000 anys les persones han estat utilitzant el magnetisme per            

ajudar-los a navegar pel món. El magnetisme pot ajudar a la gent a navegar              

perquè la Terra té el seu propi camp magnètic. Les brúixoles utilitzen una petita              

 



barra o agulla magnetitzada que apunta una determinada direcció (al nord o al sud)              

en funció de la seva reacció al camp magnètic de la Terra. 

 

Quan freguem l’imant contra l’agulla de cosir, va magnetitzant l’agulla. Això vol dir             

que es converteix en un imant feble i temporal. Com que els imants interaccionen              

els uns amb els altres, ja sigui atraient o repel·lent, l’agulla magnetitzada pot             

interactuar amb el camp magnètic de la Terra. Utilitzem el bol d’aigua perquè el              

camp magnètic de la Terra és relativament feble. Permetent que llisqui lliurement            

sobre l’aigua, permet a l’agulla magnetitzada reaccionar lliurement al camp          

magnètic de la Terra, fent que s’alinea nord a sud. Si us hi fixeu, el mateix extrem                 

de l’agulla sempre ha d’assenyalar al nord. 
 

Què cal entregar?: 
 

● En un document de text o a la llibreta respon les preguntes que es              

planteja l’experiment.  

● Si pots, fes fotos o un petit vídeo de l’experiment.  

● Si no pots fer fotos, dibuixa el muntatge que has realitzat per fer             

l’experiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


