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Sisè Ai B 

Període: 30 març 03 d’abril 

1.Crear un calendari desglossant per franges horàries les activitats que realitzen a casa. 
Exemple 

 DILLUNS 
30/03 

DIMARTS 
31/03 

DIMECRES 
01/04 

DIJOUS 
02/04 

DIVENDRES 
03/04 

DISSABTE 
04/04 

1A MATÍ Desdejunar 
Dutxa i aseo 
Ordenar casa 
 

     

2A MATÍ Llegir 
Regar plantes 
Esmorzar 
Ajudar pares 
 

     

MIGDIA Parar taula 
Dinar 

     

1A TARDA Veure TV 
Descansar-
migdiada 
 

     

2A TARDA Tasques 
d’escola 

     

NIT Sopar 
Veure una 
pel·lícula 

 

     

       
 

 

 

 

 

2. Crear un diari on es reflecteixen les experiències d’aquesta setmana. Es pot fer en format 
digital o escrit en paper. Pot acompanyar-se de dibuixos. 

Per fer-ho en format digital es recomanable veure el següent tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=zOr97xPJ6Jc 

Recomanacions: 

- Cada dia escriure una estona. No oblidar-se de posar la data i el títol. 
- El titular ha de ser impactant, recollir l’essència del dia.  
- Esforçar-se en la presentació, donar-li un format bonic, inserir imatges captures amb el 

mòbil, dibuixos, acolorir els marges, etc. 
- A més de les coses que succeeixen també és recomanable expressar els sentiments, els 

nostres i els de les persones que ens envolten. 
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3. Resol el següent encreuat. 

     Crea un de nou pensant que més endavant serà resolt a classe. 

     Entra a la Viquipèdia per respondre aquests mots encreuats: 

 

Horitzontal: 

1: Quin dia, mes i any va néixer en Pep Guardiola? 

3: Quants habitants tenia Taradell l'any 1970? 

4: A quina altitud es troba Lleida? 

5: Quants habitants tenia Vic l'any 1553? 

6: Quin any va aparèixer el còmic de Batman? 

7: Quants quilòmetres de costa té Catalunya? 

 

Vertical: 

1: Quants habitants tenia Barcelona l'any 1992? 

3: Quants habitants tenia Malla l'any 1950? 

4: Quin any va néixer Picasso? 

5: Quina llargada té el riu Llobregat? 

6: Quin dia de setembre és la Diada Nacional de Catalunya? 

8: Quin dia, mes i any va néixer Salvador Dalí? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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4. Resol amb ajuda de la Viquipèdia: 

La família Pineda (pare, mare i nadó de 6 mesos) volen visitar el la Casa-Museu Verdaguer. 

Contesta les preguntes següents: 

1. A quin poble està situat? 

2. Quina és la superfície en Km2 d'aquest poble? 

3. Quant els costarà l'entrada en total si s'ajunten amb un grup hi afegeixen un petit 

recital de poesia? 

4. Quin número de telèfon tenen? 

5. Quin dia va néixer en Jacint Verdaguer? 

6. Quina obra artística de Perajaume hi ha a la Font Trobada de Folgueroles? 

7. Quanta estona dura la ruta literària “Verdaguer a la Gleva i a Vinyoles d'Orís? 

 

5. Elabora una carta menú amb diferents plats (pensa en menjar saludable). Fes que triïn a 

casa teva tots els membres de la teva família. Després pots afegir la tria d’altres persones per 

les xarxes socials que farà la teva família a casa d’altres amics o familiars. 

 

Carta Menú: 

  1r plats                                2n plats                           Postres 

-   -   -    

-   -   - 

-   -   - 

-   -   - 

 

 

Ara has de: 

- Fer una estadística dels resultats. 

- Calcular el menú guanyador segons el nombre de comensals. Si en la combinació no 

surt cap, assenyala els plats més demanats. 

- Realitzar del menú guanyador un càlcul de les kcal/100 g de cada plat. 

- Fer un càlcul aproximat del preu per comprar els ingredients per a 4 persones. 
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