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NOM:                                                                  INS JOSEP TAPIRÓ  
CURS: 
 



 

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) 
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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. 
 
 
 



 
 
 
 
Deures Matemàtiques 

 

Envia mail a la profesora: beatriz.fumanal@tapiro.cat quan els tinguis fets o si tens cap 

dubte amb resolució. 

 

fer el següents problemes, detalleu les operacions 

 

 

 

resposta: 

operacions: 

 

 

 

 

resposta: 

operacions: 
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resposta: 

operacions: 

 

geometria  

 

fes un dibuix a escala del menjador de casa teva, i calcula : 

 

 

1. area del menjador ( recorda normalment és amb forma rectangular ) i l’ area en 

metres quadrats és base*alçada 

2. area d’una taula rectangular 

3. area d’una taula amb forma de circumferència  

 

 

 

 



 

TECNOLOGIA                    lledo.dalmau@tapiro.cat  -  susana.pardos@tapiro.cat 

REPASSEM EL NOM DE LES EINES DEL T

 

1-Observa la foto del taller anterior i omple la taula següent, ordenant les lletres: 

mailto:lledo.dalmau@tapiro.cat
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 Nº Lletres Nom de l'eina 

1 G, L, E, E, R _____ 

2 I, E, P, D,U, R, E, E  ____  __  ___ 

3 M, T, C, T, A, A, N, I, R, C, E, I _____  _______ 

4 E, C, E, I, A, S, R _______  __  ______ 

5 S, L, I, P, A, L ______ 

6 R, I, E, C, E, A, S _______ 

7 L, A, O, R, E, L, S, L, E, R, M, L, D, T, E _______  _’ _______ 

8 A, M, Ç, A ____ 

9 R, E, T, S, O, S, I ______ 

10 L, T, A, E, S, N, L, E ________ 

11 N, D, A, C, E, A, L, E, T, A, S, I, U, P, T ________  __  _____ 

12 V, A, U, A, C, E, S, T, N, I, R, S, A, S, L, E, L, I ________  __________ 

13 L, E, A, L, A, T, E, L, D, S, A, I, C, T ________  __  ____ 

14 U, A, X, R, A, N, P, T, R, E, C, E, D ______  __  _____ 

15 R, E, Q, A, T, I, E, M, R, A, R, E, S, E, R, A, D, U _____  __  ___________ 

16 R, B, A, C, X, E, I, A, N, R, E, E, D ______  __  _____ 

17 D, R, E, S, R, C, A, A, R _____  _’___ 

18 T. R, U, C, T, E ______ 

19 I, L, A, M, L _____ 

20 I, T, B, R, O _____ 

21 N, A, T, G, I, E, V _______ 

22 R, A, B, R, I, A, N _______ 

23 C, O, A, B, R _____ 

24 S, O, N, V, A, S, I, T ________ 

25 P, A, L, A, U, N, C, A, L ____  _____ 



 

26 G, A, L, C, A, U, N, E, A, S, L ____  _______ 

27 T, E, S, N, A, R, J _______ 

28 C, O, G, C, L, A, D, E, N, A, R, B ______  __  ____ 

29 M, A, P, E, S, R ______ 

30 X, E, F, T, E, P, I, R, T, A, N _______  ____ 

31 R, I, B, E, S, O, R, A, I, A, X, S ____________ 

32 E, M, T, O, L, E, V, I, R, T __________ 

33 R, F, A, R, N, O, R, T, A, M, S, O, D _____________ 

34 D, O, R, S, A, D, L, O ________ 

35 B, I, A, N, E, T, B, S, O, N, A, D, Y ______  _’ ______ 

36 C, I, L, A, S, T, D, I, A, L, O, N, O, P, I, S, E _______  __  ________ 

37 O, L, A, C ____ 

38 N, A, S, G, U, T ______ 

39 E, L, U, R, L, E, S _______ 

40 R, A, C, E, T, A, S, M, A _________ 

41 M, A, C, O, F, I, A, R, A, L __________ 

42 C, A, X, I, L, A ______ 

43 N, C, A, T, A, L, E, B, L, D, E, B, R ____  __  _______ 

44 L, E, O, D, L, N ______ 

 
2- Ara digues per a què serveix cada una de les eines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMÀTICA 2n ESO E i F 

Holaaaa!!!! 

Espero que tots estigueu bé. 

Les activitats que us proposo, les podeu fer tots. 

Són de repàs del que vam fer a classe. 

  

L’ORDINADOR I ELS SEUS COMPONENTS: 

 

1.- Explica què és el maquinari i posa exemples. 

  

  

  

2.- Explica què és el programari i posa exemples. 

  

  

  

3.- Els perifèrics poden ser d’entrada, de sortida i d’entrada i sortida. Explica                         

les diferències i posa exemples de cada. 

  

  

 

https://comunidad.decathlon.es/baloncesto/entrenamiento-tecnico-y-tactico/el-bloqueo-directo/5b0e55de1c7c937f5e574e8c


 
ESTUDI DEL MEU ORDINADOR  O DEL MEU MÒBIL: 

- Quin nom té en les llengües següents: 

Català: 

Castellà: 

Anglès: 

Coreà: 

- Definició: 

  

- Quan el fas servir? 

  

- El seu ús respon a una necessitat o a una conveniència personal? Explica-ho. 

  

  

- És fàcil de fer servir? 

  

- Calen instruccions per fer-lo servir? 

  

- Cal una formació prèvia per a fer-lo funcionar? 

  

- Fer-lo servir comporta beneficis per a la salut? Explica-ho 

  

  

- Fer-lo servir suposa algun perill per a la salut? Explica-ho.  

  

- Si desaparegués de casa teva, què passaria? 



 
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. 

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.ht
ml 

  

PAS 1: 

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? 

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


 
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. 

 

PAS 4: 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FÍSICA I QUÍMICA 
 

IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE VEGETALS 

  

  

En aqueta activitat has de classificar 3 espècies vegetals del teu entorn, per poder 
desenvolupar aquesta tasca hauràs d’emplenar unes fitxes descriptives, que 
trobaràs a continuació, ajudant-te d’unes  claus de classificació que també trobaràs 
en aquest document. 

Quan surtis a passejar has d’agafar una llibreta o les fitxes, un bolígraf i el               
mòbil.Utilitzaràs la llibreta, o directament la fitxa, per prendre nota d’algunes de les             
característiques dels vegetals que et trobis pel camí. I el mòbil serà utilitzat com a               
camera fotogràfica ja que en cada fitxa ha d’haver una imatge ( dibuix) de l’espècies               
vegetal que has classificat. 

  

  

Informació que t’ajudarà a classificar els vegetals i emplenar les fitxes. 

Segons el tipus de tija, les plantes es divideixen en tres grups: herbes, arbustos i 
arbres. 

·         Les herbes que tenen la tija prima i flexible. Són vegetals de mida petita i que 
viuen generalment menys d’un any. Tenen formes molt variades. Els gallarets, la 
dent de lleó i les margarides són herbes que podem trobar als jardins i al camp. 

·          Els arbustos acostumen a ser més grans que les herbes, però tenen poca 
alçada. Tenen la tija dura i sembla que totes les branques parteixin del mateix 
punt de terra. Per això acostumen a tenir forma arrodonida. La ginesta, el romaní 
i l’avellaner són exemples d’arbustos. 

·         Els arbres es caracteritzen per fet de tenir una tija, el tronc, dura i gruixuda. 
Poden arribar a fer uns quants metres d’alçada. A la part superior es divideix en 
branques, que porten fulles. El pi, l’alzina i el roure són alguns dels arbres dels 
nostres boscos. 

A diferència de les herbes, els arbres i els arbustos poden viure molts anys. 

Els arbres es poden classificar en 4 grans categories: arbres de fulles caduca, 
arbres de fulla perenne, arbres fruiters i arbres de coníferes. 



 

  

  

  

  

  

  



 

  

 

 



 
SEGONS LA SEVA CAPÇADA 

  

  

Arrodonida Fusiforme Cònica Parasol 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 
 Fitxa descriptiva 

Fitxa descriptiva 

 

Nom científic: _______________________________ 

Nom en català:_____________________  

Data:  

Localització:  

Categoria :  

                                                                      

 Fulles 

Disposició de les fulles 

Segons la forma del limbe                                            Color anvers 

Segons el contorn del limbe Color revers 

Segons els nervis                                                          Té pels? 

Capçada/Alçada                                                   Adaptacions 

La capçada és de tipus: La fulla és :    gran i toba 

Alçada aproximada:                                                                          petita i endurida 

 



 
Flor i fruit 

Estat fenològic en el que es troba: Dibuix de la flor 

o   Estat vegetatiu 

o   En floració 

o   En fructificació 

Escorça 

Color de l’escorça: 

Aspecte de l’escorça: 

o   Llisa 

o   Rugosa 

o   Clivellada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
Fitxa descriptiva 

 

Nom científic: _______________________________ 

Nom en català:_____________________  

Data:  

Localització:  

Categoria :  

                                                                      

 Fulles 

Disposició de les fulles 

Segons la forma del limbe                                            Color anvers 

Segons el contorn del limbe Color revers 

Segons els nervis                                                          Té pels? 

Capçada/Alçada                                                   Adaptacions 

La capçada és de tipus: La fulla és :    gran i toba 

Alçada aproximada:                                                                          petita i endurida 

 

Flor i fruit 



 
Estat fenològic en el que es troba: Dibuix de la flor 

o   Estat vegetatiu 

o   En floració 

o   En fructificació 

Escorça 

Color de l’escorça: 

Aspecte de l’escorça: 

o   Llisa 

o   Rugosa 

o   Clivellada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fitxa descriptiva 

 

Nom científic: _______________________________ 

Nom en català:_____________________  

Data:  

Localització:  

Categoria :  

                                                                      

 Fulles 

Disposició de les fulles 

Segons la forma del limbe                                            Color anvers 

Segons el contorn del limbe Color revers 

Segons els nervis                                                          Té pels? 

Capçada/Alçada                                                   Adaptacions 

La capçada és de tipus: La fulla és :    gran i toba 

Alçada aproximada:                                                                          petita i endurida 

 

Flor i fruit 



 
Estat fenològic en el que es troba: Dibuix de la flor 

o   Estat vegetatiu 

o   En floració 

o   En fructificació 

Escorça 

Color de l’escorça: 

Aspecte de l’escorça: 

o   Llisa 

o   Rugosa 

o   Clivellada 

 

MÚSICA 
Sobre els temes d’història que hem vist (edat Mitjana i Renaixement), heu d’inventar dos 
anuncis televisius (un per tema) i enregistrar música corresponent al període. En total són 
dos 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 
dos anuncis televisius. 

  

     Lengua y literatura castellana 

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas 

– Disculpe, ese es mi asiento. 

– ¿Está seguro? 

– Sí, mi entrada dice fila seis, asiento doce. Es ese mismo. 

– Disculpe, había visto mal mi entrada. Mi asiento es el dos. Ya le dejo su asiento. 

– Muchas gracias. 

– De nada. 

  



 

1. ¿A qué tipo de texto corresponde el texto? Justifica tu respuesta. 

a.       cuento 

b.      noticia 

c.       diálogo 

  

2. ¿Cuántas personas crees que hablan en el texto? Indícalo con colores, asignando un color              

para cada uno de los personajes que hablan. 

  

3. ¿Aparece un narrador introduciendo lo que dicen los personajes? 

  

4. Aunque no se explique claramente en el texto, ¿dónde crees que tiene lugar esta              

conversación? ¿En qué situaciones o espacios sería posible una conversación como esta? 

  

5. En este texto los personajes se hablan de usted, una forma verbal que se usa como forma                 

de cortesía en castellano. Reescribe el texto haciendo que los personajes se tuteen en lugar               

de hablarse de usted. 

  

6. Busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe sus definiciones al lado. 

a.       butaca. 

b.      palco. 

c.       telón. 

d.      tramoya. 

e.       escenario. 

  

 

 



 

7. Las palabras del ejercicio 6 forman parte de un mismo campo semántico. Un campo              

semántico es un conjunto de palabras que forman parte de un mismo ámbito de              

significado. Señala con cuál de las palabras siguientes se relacionan las palabras del             

ejercicio anterior. 

a.       deportes. 

b.      teatro. 

c.       aviación. 

  

8. Escucha una conversación real que te haya parecido divertida (o invéntala) y escríbela             

utilizando correctamente los signos de puntuación como en el texto del inicio. Puedes             

elegir si lo que dicen los personajes está introducido por un narrador o no. Mínimo 6                

líneas. 

  

9. Busca un vídeo en internet que te guste y realiza un dictado de unas 5 líneas con una                  

parte de lo que se dice en ese vídeo. Luego repásalo e intenta corregir tan bien como                 

puedas el texto. No olvides copiar el enlace del vídeo para indicar de dónde has sacado tu                 

dictado. 

  

10.  Relaciona las siguientes palabras agrupándolas por parejas según su significado. 

a.       flor 

b.      gallina  

c.       mueble 

d.      zapato 

e.       animal 

f.       margarita 

g.      ropa 

h.      armario 

 

 
 
 



 
 
 
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 

 

 

 

 



 
 

Task 1:  match (relaciona) the words with the pictures  

1: ………………...                   2: ………………………    3: …………………… 

4: …………………                   5: ……………………..      6: ……………………. 

7: ……………………                8: ……………………….   9: ……………………… 

10: ………………….. 

 

Task 2 

 

 



 

 

 

With all this information, write a short paragraph about your routines (escriu un pàrraf 
sobre les teves routines):  

Example:  

At eight o'clock, I wake up.  Then, I make my bed and have a shower. 

At half past nine, I have breakfast (i ara continua tu……….) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…... 

OPTIONAL : you can record yourself and send it to me (us podeu gravar i m´ho 

envieu) to:  

rosa.catalan@tapiro.cat 

mailto:rosa.catalan@tapiro.cat

