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Àrea de llengües: 

1.- Comenta una notícia d’actualitat donant la teva opinió: 

a) Notícia: Imprimeix-la o copia i enganxa-la. 

b) Comentari: Fes servir almenys 50 paraules. 

c) Opinió personal: Explica el que realment opines. Pots estar a favor o en contra.  

d) Troba on s’amaguen les preguntes 

- Indica les parts importants de la notícia i intenta trobar on s’amaguen les preguntes:  

Què, qui, com, quan, on…?. 

                                                                               

 

Àrea de matemàtiques: 

1.- Fes de reporter gràfic (fotògraf) i recull fotografies relacionades amb el món de les 

matemàtiques (formes geomètriques i volums, fraccions, diferents maneres per mesurar, 

nombres).  

Ara! crea el teu propi àlbum on hi guardis el  recull de fotografies d’elements quotidians indicant 

algun element matemàtic que hi trobem.  

2.- Buscar els preus més econòmics.   

a) Fes una llista de coses que voldries comprar anotant el preu que  té en diferents botigues 

online. Identifica quin és el preu més barat, el més car i la diferència de diners que ens podríem 

estalviar si compréssim el més barat.  
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b) Pots aprofitar també ofertes, on hi hagi el percentatge de descompte, fixat en ofertes de 3x2. 

Calcula si surt a compte i per quants diners. Realment estalviem el que ens diuen? 

 

3.- Prepara un viatge virtual. Caldrà que tries un lloc de destinació, visita, autobús, activitats, 

etc. Has d’elaborar un pressupost del preu total. Quant hauria de pagar cada alumne si hi anssim 

tot l’alumnat de la classe? 

4.- Fes una ullada al vídeo del següent enllaç. 

https://www.etapainfantil.com/papiroflexia-ninos-videos 

a) Tria una de les 10 propostes i fes-la. Més endavant en tornar a l’escola les mostrarem 

als més petits. 

 

Àrea de Medi Social. 

 
1.- Visita museus virtuals i col·leccions online.  

Tria el que més t’hagi agradat. Desprès pots fer un redactat i/o dibuixos de la visita. Pots buscar 

informació d’alguna obra que t’hagi interessat. Et deixem a continuació alguns dels museus que 

pots visitar virtualment i el seu link: 

 

- Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya – Terrassa 

https://mnactec.cat/ca/inici 

- National Gallery of art - Washington  

https://www.nga.gov/index.html 

- Metropolitan Museum - New York 

 https://artsandculture.google.com/explore 

- British Museum - Londres 

https://www.britishmuseum.org/collection 

- Pinacoteca di Brera - Milano  

https://pinacotecabrera.org/ 

- Galleria degli Uffizi - Firenze  

https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 

- Musei Vaticani - Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-

online.html 

- Museo Archeologico - Atene  
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https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

- Museo del Prado - Madrid  

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 

- Louvre - Paris  

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 


