
Per aquesta setmana del 20 al 24 d’abril us proposem les següents ac vitats:

En primer lloc, un joc del Museu d’Història de Catalunya! 
h ps://mhcat.cat/ac vitats/familiars_culturals/ac vitats_infan ls_i_familiars/
joc_parelles_de_la_nostra_historia 
Entreu a aquest web i gaudiu del joc, hi haurà coses que no sabeu, podeu buscar-les per mirar 
d’aprendre-les !!! 
A més a més, és un joc per fer amb la família, així som-hi, reuniu-vos i endavant! 

Hi ha dos pus de jocs el fàcil i el di cil, comenceu per un i després podeu fer l’altre!!! 

Aquestes setmanes a casa són una oportunitat per cuinar sense presses. Per això ens agradaria 
que ens expliquessis les receptes que estàs ajudant a preparar. Fes un recull d’unes 10 receptes de 
cuina que hagis fet al llarg d’aquests dies. Si vols pots gravar-les fent l’explicació, qui sap si el 
pròxim Ferran Adrià esdevindrà d’aquests dies de cuina! 

Aquesta pròxima setmana, a més a més, és Sant Jordi, el dia 23 d’abril, i com que és un dia 
especial, tot i que l’haurem de passar a casa, us convido a que us disfresseu de Sant Jordi, Dracs o 
princeses i que us feu una fotografia i l’envieu al e-mail de l’escola. 

També us convido a redactar alguna història o conte en relació a la llegenda i feu el mateix, enviar-
lo al correu de l’escola per tal que es publiqui a la web!!!

Fes el resum d’un llibre que hagis llegit aquests dies, la redacció d’aquesta ac vitat ha de ser en 
castellà!

I ara, anem a fer servir la ment una mica .... Podries esbrinar el valor de cadascuna d’aquestes 
figures???



Pista, el números de les figures van del 0 al 12 ! 
Endavant !!!!! (Comprovarem les respostes més endavant !!)

Per ajudar-vos una mica:
 He recordat que qualsevol número mul plicat per 0 dona 0. 
 He recordat que qualsevol número mul plicat per 1 es queda igual. 
 He ngut en compte que entre el 0 i el 12 hi ha números primers com el 7, 9 i 11 que 

només poden ser mul plicats per 1 si no es vol superar el 12. 
 He ngut en compte que hi ha números que només poden ser el producte de la 

mul plicació perquè si fossin un dels factors a mul plicar ob ndríem productes superiors a 
12. 

 He descobert que el 2, 3 i 4 són els números més importants per resoldre aquest 
“jeroglífic”. 

 He trobat el valor de cada dibuix. 
 He trobat quin número no està representat en cap figura. 

I ara una ac vitat especial!!!

Dear boys and girls!

Coronavirus is in the town, so as you know, we MUST stay at home these days. But... It also has a 
posi ve side: we CAN learnEnglish in our way and style.
Here I offer you one possibility: 
Visit the website of our pupil's book "Quick Minds 6 " and complete the tasks for Unit "Back to 
school" und Unit 1 "Jet packs for hire". I hope you have a good me with it!! 

Yours,
Liudmila


