
Acabem el mes de maig i ja ens queda poc de curs, continuem amb la mateixa 
organització que portem des de fa 10 setmanes. No pensavem que seria tant de temps, 
però ho heu portat bé i, pel que veig heu treballat també bé. 

Us recorde que encara no tinc produccions de tots vosaltres, necessite 
veure materials de tots i totes. Hi ha companys/es que sí que m’esteu 
enviant moltes cosetes, i ho feu molt bé. 
El nostre correu és: 

rosasauraquart@gmail.com 
 

Aquesta setmana seguiu fent el registre de lectures. Tampoc cal que feu treball de tots 
els libres que heu llegit. Sé que alguns aneu ja pel 10é. És millor que feu un llistat de 
tots els títols, i només feu el treball dels que més us han agradat. De castellà us he 
preparat activitats sobre el còmic 13 Rue del Percebe. 
 En ciències naturals seguirem amb els usos de les plantes. Treballarem les 
matemàtiques amb ciències socials en LA POBLACIÓ. No us oblideu de fer alguna 
divisió… 

 

              

        

mailto:rosasauraquart@gmail.com
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noto_Emoji_Oreo_1f917.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


LENGUA 
 

 

 
Esta semana os 
propongo explorar el 
mundo del cómic a 
partir de 13 RUE DEL 
PERCEBE del creador 
IBÁÑEZ. En clase ya 
habíamos hablado de 
algunos personajes 
suyos. 

 
 

• Recuerda personajes de IBAÑEZ, a ver cuántos eres capaz de poner 
__________________, _________________, ___________________,  
__________________, _________________, ___________________,  

 

13 RUE DEL PERCEBE 
Es la historia de una escalera de vecinos, un poco especiales. 

• Mirad este vídeo y los conoceréis. 
https://www.youtube.com/watch?v=yzxbfMoY3W8 
 

• Leed las páginas siguientes para conocerlos un poco más. Después hacéis 
un listado de personajes calificándolos. 

 
 

PERSONAJES 13 RUE DEL PERCEBE.            Solución en AUTOEVALUACIÓN 
BUHARDILLLA       Manolo el moroso y su gato burlón 
 

3º PISO A               Ceferino y su mujer ladrones  de cosas inútiles  

 
3º PISO B__________________________________________________________ 
 
2º PISO A__________________________________________________________ 
 
2º PISO B__________________________________________________________ 

 
1º PISO A__________________________________________________________ 

 
1º PISO B__________________________________________________________ 

 
PLANTA BAJA A_____________________________________________________ 

 
           PLANTA BAJA B_____________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=yzxbfMoY3W8


 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



Ahora váis a crear vuestra escalera. 
 Como llevamos muchos días en casa, seguro que ya habéis pensado en 
alguien. 
 Si no tenéis inspiración podéis continuar con los personajes de IBAÑEZ.  Pero podéis 
modernizar sus vidas, porque viven y tienen sus problemas como hace cuarenta años.  
Usad los recursos de cómic que ya hemos trabajado:  
bocadillos, exclamaciones, tamaño de letra, rayas de movimiento…  
 
Podéis dejar algún piso sin habitar, con ocupas… 
Si no puedes imprimir, haz un dibujo sencillo. 
 

PERSONAJES 
 

BUHARDILLA: ______________________________________________________ 
 

3º PISO A__________________________________________________________ 
 

3º PISO B__________________________________________________________ 
 

2º PISO A__________________________________________________________ 
 

2º PISO B__________________________________________________________ 
 

1º PISO A__________________________________________________________ 
 

1º PISO B__________________________________________________________ 
 

PLANTA BAJA ______________________________________________________ 
            

            PLANTA BAJA B_____________________________________________________ 

 
Aquí os dejo algunos personajes 

       
 

       
 
 



TÍTULO___________________________________________________      
 

 AUTOR/A_________________________________________________ 
 
 

 



 

 CIÈNCIES NATURALS  
 
CONTINUEM AMB LES PLANTES. Recordeu que el taller d’experimentació el seguireu 
fent per a anotar que veieu. Quan tingueu alguna producció o dades interessants feu 
foto o vídeo i ho envieu a: 
                                                    rosasauraquart@gmail.com 
 

USOS DE LES PLANTES 
 

Les persones obtenim de plantes i animals molts recursos per al nostre dia 
a dia. Per tant  AGRICULTURA I RAMADERIA són bàsiques en la nostra vida.  
Hi ha molts estils de conrear vegetals i cuidar animals. Com a consumidors 
els hem de conéixer. 
PRODUCTES QUILÒMETRE ZERO: es produeixen a menys de 100 Km del 
punt de venda. 
CONREUS ECOLÒGICS: on els tractaments de plagues són naturals, sense 
química. 
També a la RAMADERIA hi ha molts tipus de pràctiques ramaderes. 
 
Llegiu la pàgina 57, 58 del nostre llibre i contesteu 

• Què és la transhumància 

 
 

• Tipus de ramaderia 
 

 

• Quins aliments habituals consumim de quilòmetre zero 
 
 

•  Per què són importants les plantes 
 

 

•  Completa esta taula amb plantes segons el seu ús 
 

alimentació fabricació (teixits, 
medecines…) 

ornamentació 
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MATEMÀTIQUES 
 

 
 
Aquesta setmana anem a practicar sumes i restes però d’una manera 
especial, perque treballarem al mateix temps ciències socials. 
 

CIÈNCIES SOCIALS 
LA POBLACIÓ 

 
En este tema repassarem els tipus de treballs i aprendrem a conéixer 
com está distribuida la población en un país, poble, ciutat.... 
 
A les pàgines 80 i 81 ens expliquen que en una población hi ha 
quatre grups de moviments que influeixen en el número total 

d’habitants. 

 

naixements creixement natural 

defuncions 

immigració 
moviment migratori 

emigració 

 
 
• Llegiu les pàgines 80 i 81 que está molt ben explicat. 
 
• Feu l’exercici 1 de la página 81 

 
 

Heu de fer moltes operacions però l’exercici és molt fàcil. 
Solució en AUTOAVALUACIÓ 
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Després del càlcul relaxem l’atenció. 

          


