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ACTIVITATS D’ESTIU 2019 
 

  
 
 
 

SENSACIONS D’ESTIU 
 

- Retalla un quadrat de paper de 12 x 12 cm. 
Els angles han de ser de 90o. 

 
- Pensa en l’estiu, en les sensacions, el clima, la 

llum, el temps lliure... i fes una il·lustració en el 
quadrat de paper que has retallat. 

 

- Colour your drawing.   

 
- Pega con cuidado la imagen que has hecho en 

este espacio. 

 

 
 NOM i COGNOMS: ________________________________________________________ 

 ESCOLA: ___________________________________________________________________ 

INSTITUT: __________________________________________________________________ 

 
 

Material elaborat per: 
 
Escola Baró de Viver Escola Eulàlia Bota 
Escola Ignasi Iglésias Escola La Maquinista 
Escola Molí de Finestrelles Escola Can Fabra 
Escola Mestre Gibert i Camins Institut-Escola El Til.ler   
Escola Turó Blau Institut Doctor Puigvert 
Institut Martí Pous  
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CONSIDERACIONS SOBRE ELS ACTIVITATS D’ESTIU – 6è de primària 
 
 

Per a l’alumnat 

 
• Des de l’escola et proposem unes activitats d’estiu perquè puguis treballar una Des 

de l’escola et proposem unes activitats d’estiu perquè puguis treballar una mica i 
no oblidar el que has après a l’escola. Has de continuar preparant-te per al curs 
vinent que aniràs a l’institut. 

• Cal que abans de començar a treballar, et planifiquis i t’organitzis la feina. 
Comenta l’horari amb la teva família i quan ho tinguis clar, signa la proposta. És el 
teu compromís de treball. 

• No t’oblidis d’omplir les graelles d’avaluació de  l’activitat i la final. 

• Tota la feina que facis la lliuraràs al teu tutor o tutora de 1r d’ESO al començar el 
curs, d’aquesta manera et podrà conèixer millor. 

• Si tens oportunitat, pots treballar en equip i fer-ho conjuntament amb companys  i 
companyes de la teva classe. 

• Aprofita qualsevol oportunitat durant les vacances per aprendre coses. 

• Gaudeix de l’estiu i agafa forces per arribar a l’institut amb il·lusió i amb ganes 
d’aprendre i de conèixer nous amics i amigues. 
 
 
 

 

Per a les famílies 

 
� És important mantenir la pràctica d’habilitats treballades a l’escola. 

� En finalitzar l’etapa d’educació primària hi ha competències bàsiques que no tot 
l’alumnat assoleix satisfactòriament. Recomanem activitats d’estiu que poden 
ajudar a adquirir-les. 

• Cal que ajudeu els vostres fills i filles en la planificació i l’organització. Han 
d’acostumar-se a no voler fer tota la feina el primer dia o a no deixar-la pel darrer. 

• Us facilitem un model d’horari pensat perquè pugui concretar els dies de les 
vacances d’estiu en què realitzarà les activitats, l’horari que hi dedicarà i el 
compromís que pren per fer-les. 

• És aconsellable que us interesseu per la feina que va fent, si té dubtes, si necessita 
ajuda... Aquest seguiment el farà treballar amb més seguretat i confiança. 
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A més, pots fer unes altres coses que siguin del teu gust. 
Si t’agrada escriure pots fer un diari de les vacances, una crònica de notícies de 
l’estiu, inventar contes, enviar cartes o emails als amics... 
Si t’agrada la imatge pots fer fotos, dibuixos, vídeos, veure pel·lícules, anar a 
museus... 
Si tens gravadora pots enregistrar anècdotes, contes, entrevistes, cançons... 
Si t’agrada el moviment pots ballar, fer tombarelles, nedar, anar amb bici o patins... 
Si vols practicar l’anglès pots cantar cançons amb la lletra al davant com un karaoke, 
mirar a la tele sèries o pel·lícules en versió original (33/Súper 3, Disney Chanel, 
Clan...), fer amics estrangers al càmping o de viatge... 

 

Però sobretot, gaudeix molt de l’estiu!! 
 

INSTRUCCIONS ACTIVITATS D’ESTIU 2019 

Et proposem una sèrie d’activitats per aquest estiu: 

1- Consideracions i instruccions. Horari/Calendari amb el compromís. 

2- Activitat de la portada. 

3- Activitats de presentació personal: La capsa dels recordsLa capsa dels recordsLa capsa dels recordsLa capsa dels records i Em presentoEm presentoEm presentoEm presento (en pots fer una o totes 
dues). 

4- Activitat de lectura. Tria un llibre com a mínim (en pots llegir tants com vulguis). 

5- Quatre propostes per triar-ne com a mínim una, la que més t’agradi, però pots fer-les totes. 

6- Valoració final. 
 
 

- La majoria de propostes les pots fer en fulls de paper DINA4 i utilitzar l’ordinador i la 
càmera de fotos o vídeo per deixar constància. 

 
- Et recomanem que disposis d’una carpeta on puguis guardar aquest dossier de 
propostes d’estiu, fulls blancs i els llibres de lectura, així ho tindràs tot a mà i endreçat. 
És interessant que disposis d’un suport digital: Pen drive, drive... 

 
- No perdis l’oportunitat de llegir. Aconsegueix uns bons llibres i porta’ls amb tu. 
Aprendràs un munt de coses i t’ho passaràs d’allò més bé.  
 
- Si perds o se’t fan malbé alguns fulls, pots connectar-te a la web de la teva escola o a la 
web de l’institut i allà trobaràs l’enllaç a les activitats d’estiu en format PDF. 
Web de l’INS Doctor Puigvert: http://www.insdrpuigvert.org> Enllaços 
Selecciones els fulls que t’interessin i els imprimeixes. 
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HORARI I COMPROMÍS- Estiu 2019 
 
Si vols organitzar-te bé el temps que dedicaràs a les activitats que et proposem, pots assenyalar en aquest horari les hores setmanals que hi dedicaràs. 
 

HorariHorariHorariHorari    DillunsDillunsDillunsDilluns    DimartsDimartsDimartsDimarts    DimecresDimecresDimecresDimecres    DijousDijousDijousDijous    DivendresDivendresDivendresDivendres    

9 a 10      

10 a 11      

11 a 12      

12 a 1      

1 a 2      

DinarDinarDinarDinar         

4 a 5      

5 a 6      

6 a 7      

7 a 8      

8 a 9      

 

DIES QUE REALITZARÉ AQUEST COMPROMÍS 

 

Juny Juliol Agost Setembre 

       1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4       1 

       8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 

       15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11     

     22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25        

24 25 26 27 28 29 30 

 

29 30 31     

 

26 27 28 29 30 31  

 

       

  
        Nom i cognoms                Data               Signatura 
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PORTADAPORTADAPORTADAPORTADA    
Fixa’t en la portada. Dins del quadre central et fem una proposta d’activitat perquè 
personalitzis el teu quadern i el facis diferent del de la resta de quaderns d’estiu. 
De passada practiques una mica les matemàtiques i els idiomes que estudiem a 
l’escola. 

 

 
PRESENTACIÓ PERSONALPRESENTACIÓ PERSONALPRESENTACIÓ PERSONALPRESENTACIÓ PERSONAL    

    
A l’institut els agradarà molt conèixer-te. Si vols, els podràs explicar el què vulguis de tu 
mateix. Et fem dues propostes, pots triar-ne una o fer-les totes dues, com prefereixis. 

 

 
 
 
 

LA CAPSA DELS RECORDSLA CAPSA DELS RECORDSLA CAPSA DELS RECORDSLA CAPSA DELS RECORDS    

L’estiu és l’època perfecta per a recollir moments inoblidables. I molts d’aquests moments 

estaran relacionats amb objectes amb els que convius cada dia. Per tant, el que has de fer 

és seleccionar tres objectes que tinguin relació amb moments especials del teu estiu, com 

per exemple un llibre, una samarreta, una fotografia, unes entrades de cinema... Un cop 

ho hagis fet, els hauràs de guardar dins d’una capsa. Els primers dies de curs portaràs la 

capsa per explicar als teus companys la història que hi ha darrera dels objectes. 

També hauràs de respondre les següents qüestions: 
 

1. Us ha costat molt escollir tres objectes? 
 

 
2. Digueu un sentiment que us hagi provocat un dels tres que heu triat. 

 
 

 
3. Quins records creieu que no es poden guardar dins d’una capsa? 
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• Títol, nom i cognoms i foto 

• On i quan vaig néixer 

• Quina ha estat la meva última escola 

• Què és el que més m’agrada 

• Què és el que menys m’agrada 

• Com és la meva família 

• Com són els meus amics i amigues 

• Com m’agradaria que fos l’institut 

• Què és el que sé fer millor 

• Què és el que més em costa i que necessito ajuda 

• Què he fet aquest estiu 

• ........ 

 

 

EM PRESENTOEM PRESENTOEM PRESENTOEM PRESENTO    
Has de preparar una presentació per al professorat i companys que tindràs a l’institut. 

Pensa que no et coneixen, per això els has d’explicar algunes coses que els ajudin a saber 

com ets i què penses, el que saps fer millor i el que et costa més, el que t’agrada molt i el 

que no t’agrada gaire. Quines són les teves aficions, com t’agradaria que fos l’institut i 

qualsevol altra cosa que creguis que els servirà perquè et coneguin una mica més bé. 

 
 

Pots fer-ho de moltes maneres: un text ben escrit amb dibuixos i fotografies, una 

presentació a l’ordinador (PowerPoint o similar), un vídeo, o altres maneres que se 

t’acudeixin. Vigila que el text estigui ben escrit, passa el corrector ortogràfic si treballes 

amb ordinador o consulta el diccionari; a Internet pots utilitzar el diccionari DÍDAC: 

http://www.dicdidac.cat/. Llegeix-lo en veu alta quan estigui acabat per practicar com ho 

explicaràs, si vols demana a algun familiar que t’ajudi. 

 
 

El presentaràs en paper després de la portada o amb el suport digital que hagis triat. 
 

 
A nivell orientatiu et facilitem un esquema amb idees, però pots fer-lo com tu vulguis: 
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LLEGLLEGLLEGLLEGIMIMIMIM    
    

    
Objectius:Objectius:Objectius:Objectius:    

• Compartir la lectura/es que hagis fet durant l’estiu amb els nous companys/es 

• Llegir i gaudir de la lectura 

• Entendre i valorar el que llegim 

• Animar a la lectura a unes altres persones 
 

1. A les vacances podem fer moltes coses i una d’elles és llegir. Et proposem que vagis a la 
llibreria, a la biblioteca i triïs llibres, còmics , revistes... que t’agradin. 

2. Per aquesta activitat pots triar un llibre dels que recomanem. També en pots llegir algun 
altre que tinguis a casa.  

 

ESCULL UNA DE LES PESCULL UNA DE LES PESCULL UNA DE LES PESCULL UNA DE LES PROPOSTESROPOSTESROPOSTESROPOSTES    

 

1. Fes un booktrailer (un vídeo), un clip de ràdio, un anunci, etc. per promocionar 
o explicar el que has llegit. 

a. Abans fes un breu guió amb les principals idees que vols explicar: 
b. Què et va fer triar el llibre o la revista. 
c. Les dades del llibre: autor/a, títol, editorial, col·lecció 
d. Explicació de l’argument, la temàtica, els personatges... 
e. Què ha fet que t’agradés o no 
f. El recomanaries o no. Per què? 

 

2. Tria un fragment i enregistra´l. Escolta la teva lectura. 

 

3. Tria una escena, situació o personatge i representa’l plàsticament. 
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AUTOAVALUACIÓ DE LA LECTURA 
 
 
 

 

 
• Quina lectura has triat? 

 
 

• Has entès el què has llegit? 

 

 
• Has trobat alguna dificultat? Quina? 

 
 

• Has fet alguna activitat d’ampliació? Quina? 
 
 

• T’has organitzat el temps de lectura? 
 

 
• Expressa el teu grau de satisfacció i explica per què: 

 

  

M’ha agradat molt M’ha agradat bastant M’ha agradat poc No m’ha agradat gens 
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RECOMANACIONS DE LECTURES:RECOMANACIONS DE LECTURES:RECOMANACIONS DE LECTURES:RECOMANACIONS DE LECTURES:    
    

• ADLER,Irene.Sherlock,Lupinijo.Últimactealteatredel’Sherlock,Lupinijo.Últimactealteatredel’Sherlock,Lupinijo.Últimactealteatredel’Sherlock,Lupinijo.Últimactealteatredel’òperaòperaòperaòpera.Ed.Estrellapolar 
Un misteriós assassinat trastorna el món de la lírica. Sherlock, Lupin i Irene tenen una cita 
a Londres. Però Lupin no apareix, el seu pare ha estat empresonat, se'l acusa de robar i 
matar a Alfredo Santi, secretari del gran compositor Giuseppe Barzini. Els tres joves 
hauran d'investigar per aconseguir atrapar al verdader culpable, però abans els tocarà 
salvar a la cèlebre soprano Ofèlia Merride. 

 

 

• CANAL,Eulàlia. En Roc i l’Escala de les En Roc i l’Escala de les En Roc i l’Escala de les En Roc i l’Escala de les portes portes portes portes secretes.secretes.secretes.secretes.    Ed.Nandibú 
En Roc és un nen que viu en una escala de veïns força curiosos. Els pares d’en Roc viatgen 
a l’Índia i el deixen uns dies a casa el veí de la planta baixa, en Nicolau. Els veïns estan 
esvalotats. De fa uns dies se senten sorolls estranys i desapareixen coses d’alguns pisos. El 
Rogeli, el veí del primer, vol avisar la policia. La Rúcula, la del segon, creu que és cosa de 
fantasmes, mentre la Petúnia, que viu al pis de dalt, segueix immersa en el seu món de 
plantes. Mentrestant, a la platja, hi apareixen els cossos d’un naufragi. En Nicolau, amb 
l’ajuda d’en Roc, decideix pujar a les golfes a investigar quina una n’està passant. 

 

 

• CARRANZA, Maite. La pel·lícula de la vida.La pel·lícula de la vida.La pel·lícula de la vida.La pel·lícula de la vida.    Ed.Cruïlla 
L’Olívia és una noia normal, com qualsevol altra. Té una mare actriu, un pare desaparegut, 
un germà poruc, uns veïns perepunyetes, unes amigues llepafils, una tele espatllada i un 
pis a l’eixample petit i bufó amb orientació sud. Però, impensadament la crisi truca a la 
porta i el seu petit món s’ensorra. Una novel·la realista i dura. 

 

 

• DAHL, Roald. Charlie i la fàbrica de xocolataCharlie i la fàbrica de xocolataCharlie i la fàbrica de xocolataCharlie i la fàbrica de xocolata. Ed. La Magrana 
El senyor Wonka, propietari d'una fàbrica de xocolata, ha amagat cinc bitllets d'or dins 
cinc xocolatines. En Charlie té la sort de trobar un d'aquests fabulosos premis. Gràcies a 
aquesta troballa, la seva vida i la de la seva família canviarà. De manera viva i sensible, 
Roald Dahl ens ofereix una història meravellosa, intrigant i sorprenent. 

Pel·lícula: Charlie i la fàbrica de xocolata Dir.: Charlie i la fàbrica de xocolata Dir.: Charlie i la fàbrica de xocolata Dir.: Charlie i la fàbrica de xocolata Dir.: Tim Burton 

Adaptació cinematogràfica de la novel·la de Roald Dahl. La pel·lícula explica la història de 
un noi, Charlie Bucket, que compra dues barretes de xocolata i guanya un dels passis per 
visitar la fàbrica del gran mestre xocolater Willy Wonka. 

 

 

• LEONHARDT, Jakob M. Fèlix ets un Fèlix ets un Fèlix ets un Fèlix ets un desastre!. desastre!. desastre!. desastre!. Ed.Anima llibres 
Més enllà de dibuixar, en Fèlix no sap fer res de res. És el desastre més desastrós que 
hagis conegut mai, un autèntic perdedor que enllaça una calamitat amb la següent. Però a 
la seva vida ha aparegut la Charleen: la nova, encantadora i bellíssima companya de 
classe. Per desgràcia, en Fèlix tampoc té allò que se’n diu un aspecte interessant, així que 
si vol impressionar la noia dels seus somnis haurà de reciclar-se de cap a peus. Serà 
capaç? S’admeten apostes! 
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• MANSO, Anna. Amics Amics Amics Amics monstruososmonstruososmonstruososmonstruosos. Ed.Anima llibres 

Els pares de la Sandra no són allò que en podríem dir uns pares professionals. Són molt 
joves, i sovint té més sentit comú i més capacitat organitzativa la filla que els seus 
progenitors. 
A l’escola la Sandra se sent diferent. No hi té amics, l’Aina i la Bet són insuportables, de 
vegades es distreu del que passa a la classe... sort d’en Martí, amb ell sí que s’ho passa bé. 
I és que la Sandra és tímida, molt tímida, i poruga, molt poruga. Seran els seus amics 
monstruosos –un gos zombi, un gat mòmia, una tortuga Frankenstein, i unes periquites 
fantasma– els que ajudaran la Sandra a veure-hi clar, malgrat la son que li fan passar. 

 

 

• MARTIN, Andreu. Brisca.Brisca.Brisca.Brisca.    Ed.Cruïlla 

La Paula va a passar el dia a la granja dels oncles. Mentre passeja pel bosc amb els pares 
esclata una tempesta, i la Brisca, la seva gosseta, es perd. Passen les hores i els dies, i la 
Brisca no torna a la granja, cosa que desespera la Paula. Alhora, per aquella zona es 
comença a parlar d’una colla de gossos salvatges que ataquen els animals de les masies i 
també les persones. Pot ser que la Brisca s’hagi ajuntat amb aquesta gossada? Això voldria 
dir que està viva… Però, si corre amb aquests gossos salvatges, és que ella també és capaç 
de fer mal a les persones. 

 
 

• MUÑOZ AVIA, Rodrigo. El signo prohibidoEl signo prohibidoEl signo prohibidoEl signo prohibido. Ed.Edebé 

El Jordi no sap on és la seva millor amiga, l’Aleksandra. De fet, no ho sap ningú, perquè ha 
desaparegut. I mentre la policia fa preguntes i més preguntes sobre la seva desaparició, ell 
intentarà investigar pel seu compte, solidaritzant-se amb ella i fent-se la promesa de 
parlar sense la primera vocal mentre la seva companya de classe no torni. Com us podeu 
imaginar, les situacions en què es trobarà el Jordi seran d’allò més rocambolesques, 
entranyables i divertides. 

 

 

• MYCIELSKA, M. ¡Paténtalo! ¡Paténtalo! ¡Paténtalo! ¡Paténtalo! El libro de los El libro de los El libro de los El libro de los inventos inventos inventos inventos útiles y útiles y útiles y útiles y disparatados.disparatados.disparatados.disparatados.    EdEkaré 

Quan Leonardo da Vinci va inventar un tanc, un automòbil, un parapent, un paracaigudes, 
un helicòpter, un submarí i un ascensor, tothom deia que era un somiador, o fins i tot un 
boig. Avui és reconegut com l’immens geni avançat al seu temps que va ser. Aquest llibre 
narra, de manera enginyosa i entretinguda, la història d’invencions antigues i modernes: 
invents divertits, innovadors, fallits i fins i tot desastrosos... 

 
 

• VALENZUELA, José Ignacio. La iaia no hi toca .La iaia no hi toca .La iaia no hi toca .La iaia no hi toca .    Ed.Birabiro 
Com diries estel sense fer servir paraules com rombe o paper? Mmm… Jo, l’únic que sé, és 
que la meva iaia no hi toca. Ah, i que té la culpa de tot. Sí, de tot! Sempre hi ha algú que té 
la culpa que ens agradi allò que tant ens agrada, o que no ens agradi allò que mai no ens 
ha agradat. El cas és que entre el seu pentinat de Darth Vader, la seva obsessió per 
guanyar premis pels poemes que escriu i aquesta mania ridícula de recitar versos a ple 
pulmó quan baixo de l’autobús escolar, jo també m’estic tornant boig. 
Els meus pares tenen feina, i no em queda més remei que passar-me les tardes a casa de 
la iaia Petúnia. Però sospito que en porta alguna de cap, i no m’ho penso perdre… 
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• PUIGPELAT, Francesc. El nen que va xatejar El nen que va xatejar El nen que va xatejar El nen que va xatejar amb amb amb amb Jack Jack Jack Jack Sparrow.Sparrow.Sparrow.Sparrow.    Ed.Bromera. 
El jove Martí Blesa ens explica com li va canviar la vida guanyar un concurs que li donava 
dret a xatejar amb Johnny Depp. L’autor del llibre ens ofereix una història utilitzant com a 
referents i font d’inspiració Jack Sparrow i Cyrano de Bergerac. Malgrat el que pugui 
semblar, és una novel·la realista on també hi trobarem bullying, un pare que marxa de 
casa i el context actual de crisi i precarietat laboral. 

 
 

• SAMSON, Gideon. Els Els Els Els meus meus meus meus trucs trucs trucs trucs per per per per sobreviure sobreviure sobreviure sobreviure a la classe de a la classe de a la classe de a la classe de nataciónataciónataciónatació .Ed.Takatuka Els 

dijous són el pitjor dia de la setmana per a en Gied. Perquè els dijous té classe de 
natació a l’escola i no hi ha res més horrorós que això. Llançar-se de cap, fer la bicicleta, 
nedar vestit… A en Gied li toquen aquests turments una setmana sí i l’altra també. I per 
saltar-se la classe de natació, ha pensat fins a setanta trucs com, per exemple, tancar-se al 
lavabo quan arriba l’autocar que els porta a la piscina. El problema és que els trucs no es 
poden repetir, i n’hi ha alguns que són difícils de portar a la pràctica. 

 

 

• WEGELIUS, Jakob. El El El El mono mono mono mono del del del del asesino. asesino. asesino. asesino. Ed. Sushibooks 
És de nit al port de Lisboa. Sota la brillantor dels fanals, un home corre per salvar la vida. 
Es diu Afonso Morro i guarda un secret cal protegir a qualsevol preu. El perseguidor 
s’acosta i li pren el secret. La lluita s’acaba en un tres i no-res. L’Afonso cau i desapareix en 
les fosques corrents del riu Tajo. Aquella mateixa nit s’escampa la notícia que s’ha comès 
un assassinat. Però també es difon un altre rumor més espantós; en algun lloc entre els 
carrerons i cantonades del barri portuari s’amaga un simi boig i sanguinari. És la mona de 
l’assassí. 

 

LECTURES EN ANGLÈSLECTURES EN ANGLÈSLECTURES EN ANGLÈSLECTURES EN ANGLÈS    

• Mackinnon, Mairi. Late Night at the ZooLate Night at the ZooLate Night at the ZooLate Night at the Zoo. Ed.Usborne 

• Mackinnon, Mairi. Mr. Mystery.Mr. Mystery.Mr. Mystery.Mr. Mystery.    Ed.Usborne 

• Mackinnon, Mairi. Pirate Pat.Pirate Pat.Pirate Pat.Pirate Pat.    Ed.Usborne 

• Mackinnon, Mairi. Run, Rabbit, Run, Rabbit, Run, Rabbit, Run, Rabbit, Run!. Ed.Usborne 

• Mackinnon, Mairi. StStStStop op op op that that that that Cow!.Cow!.Cow!.Cow!.    Ed.Usborne 

• Mackinnon, Mairi. The The The The Circus under Circus under Circus under Circus under the the the the SeaSeaSeaSea. Ed.Usborne 

• Mackinnon, Mairi. The The The The DressingDressingDressingDressing----Up Up Up Up BoxBoxBoxBox. Ed.Usborne 

• Mackinnon, Mairi. The The The The Monster Monster Monster Monster DinerDinerDinerDiner. Ed.Usborne 

• Mackinnon, Mairi. The The The The Queen Makes Queen Makes Queen Makes Queen Makes a Scenea Scenea Scenea Scene. Ed.Usborne 

 
REVISTES I DIARIS:REVISTES I DIARIS:REVISTES I DIARIS:REVISTES I DIARIS:    

• ReporterDoc 
• Cavallfort 
• Diaris de la teva localitat 
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- Quins personatges surten? T’atreveixes a dibuixar-los? 
 

- En quin temps passa l’obra (present, passat o futur)? 
 

- Aquesta història pot passar a la vida real ? Digues perquè? 
 

- A quin lloc passa la història? 
 

- Fes un resum d’unes 10 línies de la història. 
 

- T’ha agradat el final? T’atreveixes a canviar el final per un altre? 

Per què has decidit anar a veure aquest obra? 

Contesta les següents preguntes: 
 

- 

Fes una portada relacionada amb l’obra de teatre que has vist. • 
 

• 

2)Una vegada has vist l’obra haurem de preparar un petit dossier: 

Com a mostra et recomanem aquesta: 

1) Tria una de les obres de teatre gratuïtes que estan programades al Centre 

Cívic Baró de Viver: 

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barodeviver/l/3/1020/activitats
-infantils-i-familiars 

O bé a qualsevol obra de teatre programada a: 

tiny.cc/73y76y 

/es/http://xecat.gencat.cat/tags/te

PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    

 

Objectius:Objectius:Objectius:Objectius:    

• Gaudir d’una activitat de teatre en família 
• Apropar el teatre als alumnes com a forma d’esbarjo. 
• Fomentar la creativitat. 
• Mostrar interès per les companyies de teatre. 
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      1.T’atreveixes a crear el teu propi guió? O millor encara : Una fitxa teatral sencera?    
1- FITXATÈCNICA 
2- ARGUMENT 
3- PERSONATGES 
4- DECORATS 
5- VESTUARI 
6- MÚSICA 
7- GUIÓ DE L'OBRA 

 

 2.Aquí tens un exemple de com fer-ho:                                
http://www.xtec.cat/~jvillare/projecte/obracs.htm 

 
Ara et toca a tu, deixa volar la imaginació! 

AMPLIACIÓAMPLIACIÓAMPLIACIÓAMPLIACIÓ    

 
 

 
 

AVALUACIÓAVALUACIÓAVALUACIÓAVALUACIÓ     

Ho he fet 
molt bé 

 

Ho he fet 
bé 

 

Ho he fet 
regular 

Ho 
podria 

haver fet 
millor 

Has elaborat el dossier de l’obra amb 
tots els apartats realitzats? 

    

Has trobat tota la informació demanada 
de la companyia de Teatre? 

    

Si algú llegeix el teu resum de les obres, 
creus que voldrien anar a veure’ls? 

    

Estàs content de com ha quedat la teva 
proposta? 

    

En cas d’haver fet l’activitat d’ampliació, 
com penses que ho has fet perquè es 
pugui representar en un teatre? 

    

Redissenya el logo de la companyia. 

Si poguessis passar a formar part de la companyia, quin paper voldries agafar? • 
 

• 

3) Cerquem una mica d’informació sobre la companyia de Teatre que has vist: 
 

• Quina és la companyia i d’on són? Quina és la seva web? 

• Tenen més obres en marxa? Ens les pots explicar en un parell de línies? 
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NOTÍCIESNOTÍCIESNOTÍCIESNOTÍCIES    
Objectius:Objectius:Objectius:Objectius:    

1. Interessar-se per les notícies. 
2. Saber explicar alguna notícia que ens interessi. 
3. Aprendre a opinar i raonar. 
4. Tenir cura de la presentació. 

 

PROPOSTESPROPOSTESPROPOSTESPROPOSTES    AMPLIACIÓAMPLIACIÓAMPLIACIÓAMPLIACIÓ    

 
Durant aquest estiu, sentiràs notícies que et 
cridaran l’atenció. Recull-ne alguna. 

 

1. Comenta-la, seguint la pauta que tens més avall. 
 

2. A més de comentar la notícia, ens agradaria saber què 
en penses, per què t’ha interessat especialment, com 
t’afecta i si creus que pots fer alguna cosa en relació a 
aquesta notícia. 

 

3. Prepara una presentació per poder compartir-la. 

 

 
Pots fer una il·lustració 
artística, inspirada en la 
notícia o fer un ppt. 

 

Abans de donar per acabada la proposta mira si has tingut en compte els objectius.Abans de donar per acabada la proposta mira si has tingut en compte els objectius.Abans de donar per acabada la proposta mira si has tingut en compte els objectius.Abans de donar per acabada la proposta mira si has tingut en compte els objectius.    
    
    

AVALUACIÓAVALUACIÓAVALUACIÓAVALUACIÓ    

Quantes notícies has recollit? 

Estàs content/a de la presentació que has preparat? Per què? Què destacaries del teu 
treball? 
 
 

Has expressat la teva opinió o has comentat la notícia, segons el teu punt de vista? 

Has tingut cura de la presentació i l’ortografia? 

En general expressa el teu grau de satisfacció en relació a la feina feta en aquesta 
proposta: 
 Molt satisfet/a Bastant satisfet/a Poc satisfet/a Gens satisfet/a 
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Pauta per recollir notícies. 
 

La notícia pot ser de qualsevol mitjà informatiu en paper (diari, revista), digital, ràdio, TV... 
En cas de tractar-se d’una notícia d’un diari o revista, n’hi ha prou que la retallis i 
l’enganxis. 

 
Titular 

 
 
 
 

Què ha passat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quan ha passat? 
 
 
 
 
 
 

On ha passat? 
 
 
 
 
 

Aporta el teu punt de vista sobre la notícia, que t’ha impactat més, coneixies el tema, 
aportaries alguna solució, etc. 
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Pauta per recollir notícies. 
 

La notícia pot ser de qualsevol mitjà informatiu en paper (diari, revista), digital, ràdio, TV... 
En cas de tractar-se d’una notícia d’un diari o revista, n’hi ha prou que la retallis i 
l’enganxis. 

 
Titular 

 
 
 
 

Què ha passat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quan ha passat? 
 
 
 
 
 
 

On ha passat? 
 
 
 
 
 

Aporta el teu punt de vista sobre la notícia, que t’ha impactat més, coneixies el tema, 
aportaries alguna solució, etc. 
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FAREM EL DINAR!FAREM EL DINAR!FAREM EL DINAR!FAREM EL DINAR!    
Objectius:Objectius:Objectius:Objectius:    

1. Fer un plat per la família, seguint la recepta de la proposta. 

2. Calcular proporcions, mesures i despeses. 

3. Familiaritzar-nos amb la piràmide dels aliments i confegir menús saludables. 

4. Passar-ho bé col·laborant amb les tasques familiars. 
 
 

PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    AMPLIACIÓAMPLIACIÓAMPLIACIÓAMPLIACIÓ    

 
1. Prepara un plat per la família, seguint la recepta 

 
Pots fer fotos de com 

de la proposta. t’ha quedat el teu 
 gaspatxo o altres plats 

Consells: que hagis elaborat. 
Primer hauràs de fer la llista de la compra i comprar-  

ho. No llencis els tiquets, t’aniran bé per calcular les  

despeses. Si has fet alguna recepta 
Abans de cuinar, rentat les mans i després deixa els que vulguis compartir, 
estris nets i la cuina recollida (veuràs que la família ho pots adjuntar-la a la 
agrairà). proposta i si vols pots fer 
Quan facis servir la batedora o robot fesQuan facis servir la batedora o robot fesQuan facis servir la batedora o robot fesQuan facis servir la batedora o robot fes----ho amb laho amb laho amb laho amb la    un PPT o un petit vídeo. 
supervisió de l’adult.supervisió de l’adult.supervisió de l’adult.supervisió de l’adult.     

Enregistra per escrit, que tal ha anat i quin ha estat el 
cost1 aproximat d’aquesta recepta. 

 

2. Tenint en compte la piràmide dels aliments, elabora un 
 

menú per un dia o per una setmana, si t’animes. Si als  

de casa els sembla bé, pots preparar la llista de la  

compra i ajudar tant com puguis.  

Sempre va bé guardar els tiquets de la compra per 
 

calcular el cost dels menús.  

Enregistra per escrit, que tal ha anat i quin ha estat el 
 

cost aproximat de cada menú (pots enganxar els  

tiquets que t’han servit per calcular les despeses.).  

3. Fes una llista de consells per un estiu saludable. 
 

 
 

1 A l’hora de calcular el cost, tingues en compte els ingredients que fas servir encara que no els 
hagis comprat perquè ja els teníeu a casa. Per fer-ho mira el preu del producte al supermercat i 
calcula la proporció que has fet servir. 



 

 

 
18

RECEPTA DE GASPATXORECEPTA DE GASPATXORECEPTA DE GASPATXORECEPTA DE GASPATXO    
    
    

    

Ingredients:Ingredients:Ingredients:Ingredients:    
120 g de pebrot verd (l’italià allargat) 
45 g de pebrot vermell 
500 g de tomàquet madur 
16 g de sal ( 1 cullerada) 
1 dent d’all 
150 g de cogombre 
320 ml d’aigua mineral (un got i mig) 
40 ml de vinagre (4 cullerades) 
130 ml d’oli d’oliva (mig got) 
80 g de molla de pa sec 
20 g de ceba 

 
 

ElaboracióElaboracióElaboracióElaboració    

Triturem tots els ingredients amb la batedora o robot i, a mi m'agrada així, el passem per 
un colador xinès perdonar-li una textura molt més fina. 

 
El servirem ben fred amb trossets de pa fregit, pebrot, cogombre, ceba i tomàquet, 
perquè el comensal s'ho pugui servir al seu gust. 

 

NotesNotesNotesNotes    
Petita història del Gaspatxo: 

 
El gaspatxo originari s'elaborava ja en l'època del Al-Andalus i els ingredients eren pa en 
molles (a pessics), all, oli d'oliva, vinagre, sal i aigua. Aquests ingredients es picaven en un 
morter i servits com una sopa. Tots ells, ingredients halal (admesos), segons les normes 
alimentàries musulmanes. Resulta evident que aquests primers gaspatxos no posseïen els 
ingredients de l'actual gaspatxo, a causa que al segle XIII no existien alguns dels elements 
que haurien de venir posteriorment del Nou Món (tomàquet i pebrot) després del 
descobriment d'Amèrica. 

 
A partir de l'any 1960, amb el turisme va començar a ser conegut el gaspatxo 
internacionalment, tenint un gran auge i expansió. Durant molt temps la versió tradicional 
d'aquesta beguda es feia en un morter, però amb l'aparició de noves tecnologies, com la 
liquadora elèctrica, a mitjan segle XX es va substituir al morter modificant i facilitant la 
trituració dels ingredients. En l'actualitat fora de l'àmbit rural és molt rar trobar una 
família que "maje" (piqui) el gaspatxo a mà. De la mateixa forma els avanços en 
electrodomèstics han fet que les temperatures de servir el gaspatxo hagin baixat, abans 
d'això el gaspatxo s'elaborava amb productes a temperatura lleugerament per sota de 
l'ambient, això feia que les aromes i sabors s'accentuessin. 
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NOVA RECEPTANOVA RECEPTANOVA RECEPTANOVA RECEPTA 
    

Elabora la nova recepta en un full apart 

 

Ingredients:Ingredients:Ingredients:Ingredients:    
Elaboració:Elaboració:Elaboració:Elaboració:    
Imatges:Imatges:Imatges:Imatges:    

    
    

       Abans de donar per acabada la proposta mira si s’han complert tots els objectius.    
    
    

AVALUACIÓAVALUACIÓAVALUACIÓAVALUACIÓ    

 MOLT BASTANT POC GENS 

Has sabut calcular les proporcions i mesurar les 
quantitats? 

    

Creus que has elaborat menús saludables?     

Has deixat la cuina ben endreçada, després de cuinar?     

Expressa el teu grau de satisfacció general de la 
feina feta en aquesta proposta? 

    



20 
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LET’S COOK!LET’S COOK!LET’S COOK!LET’S COOK!    
Objectives:Objectives:Objectives:Objectives:    

1.1.1.1. Create your own recipe. 

2.2.2.2. Calculate measurements and expenses. 

3.3.3.3. Get familiar with ICT apps. 

4.4.4.4. Have fun cooking at home. 

 

PROPOSALPROPOSALPROPOSALPROPOSAL    EXTENSIONEXTENSIONEXTENSIONEXTENSION    

    

1.1.1.1. Chose your recipe. 

2222. Decide: 

- Number of dinner guests 

- Ingredients 

- Measurements  

3.3.3.3. Calculate the expenses. (Expenses table) 

4. Write the instructions of your recipe. Use 
connectors (first, second, then, after that, 
finally…) to structure it. 

5.5.5.5. Record your recipe. 

6.6.6.6. Edit the video. 

 

Design a book recipe using a PPT or a 
poster with Canva. 

 

 
                                            EXPENSES TABLEEXPENSES TABLEEXPENSES TABLEEXPENSES TABLE    
 

INGREDIENTSINGREDIENTSINGREDIENTSINGREDIENTS    QUANTITYQUANTITYQUANTITYQUANTITY    PRICE / L; KG; UNITPRICE / L; KG; UNITPRICE / L; KG; UNITPRICE / L; KG; UNIT    FINAL PRICEFINAL PRICEFINAL PRICEFINAL PRICE    
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 

 



 

 

 
22
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Explain or write the comments your family have made on the menu you 
prepared for them: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

    

 

    
SELFSELFSELFSELF----EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    

 VERYVERYVERYVERY    QUIETQUIETQUIETQUIET    SLIGHTLYSLIGHTLYSLIGHTLYSLIGHTLY    
VERY VERY VERY VERY 

SLIGHTLYSLIGHTLYSLIGHTLYSLIGHTLY    

Did I calculate the quantities 
properly? 

    

Is my recipe easy to understand?     

Is my recording attractive to the viewer?     

Am I happy with my work?     
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DE VIATGEDE VIATGEDE VIATGEDE VIATGE    

    

ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius: 
 

1. Situar els llocs on anem en un mapa. 

2. Familiaritzar-nos amb els quilòmetres, com a mesura de distància. 

3. Descriure un paisatge. 
 
 
 

PROPOSTESPROPOSTESPROPOSTESPROPOSTES    AMPLIACIÓAMPLIACIÓAMPLIACIÓAMPLIACIÓ    

 

1. Segurament durant aquestes vacances aniràs a 
algun lloc especial. Et proposem fixar-te en alguns 
detalls que t’ajudaran a conèixer millor aquest lloc. 

 
- Situa en un mapa el lloc on aniràs. El mapa el 
pots dibuixar, imprimir... 

 

- Informa’t de la distància que hi ha des de casa 
teva (Km). 

 
- Explica amb quin vehicle us desplaceu i fixa’t en 
la velocitat en què viatgeu.(Km/h). 

 

2. Descriu el paisatge. Pots acompanyar la 
descripció d’una fotografia, un dibuix o una 
maqueta... 

 

Per fer la descripció tingues en compte: 
• Rius. 

• Muntanyes. 

• Mars. 

• Pobles i/o ciutats. 

• Animals, vegetació, 

• Edificis o monuments importants,etc. 

 
Quan facis la descripció, explica alguna cosa que 
t’hagi agradat especialment d’aquest lloc. 

 

1. Pots dibuixar postals i enviar- 

les a familiars o amics o a 

l’escola. 

 

2. Si has viatjat a un país on es 

parla un idioma diferent del 

nostre i has après algunes 

paraules d’aquest idioma, fes 

un petit diccionari, recorda 

ordenar les paraules 

alfabèticament. 
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AVALUACIÓAVALUACIÓAVALUACIÓAVALUACIÓ    

  
Ho he fet molt 

bé 

 
Ho he fet bé 

 
Ho he fet 
regular 

 
Ho he de 
millorar 

 
Has situat el lloc on has 
anat en el mapa? 

    

 
T’has fixat en els 
quilòmetres de distància 
des de casa teva? 

    

 
Penses que has fet una 
bona descripció? 

    

 
Expressa el teu grau de 
satisfacció en general de 
la feina feta en aquesta 
proposta? 

    

Per què?  
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AUTOAVALUACIÓ FINAL 

Al final de les vacances respon aquestes preguntes. Pensa bé la resposta. 
 

Què m’han semblat les propostes? 

Quantes activitats proposades he fet? 

Quines activitats m’han agradat més? 

Què he aprés que no sabia? 

He pogut complir amb el compromís d’horari signat al principi de les vacances? 
Per què? 

Estic satisfet/a de com ha quedat la meva feina d’estiu? 

M’ha agradat treballar d’aquesta manera, amb propostes per triar? Per què? 

 
 

 


