
    

         
 
Comencem el mes de juny i dins de tres setmanes acabem el curs.  
Com ja teniu tots/es els libres de text ens anirà molt bé per a poder repassar. Jo us 
enviaré les activitats com sempre, he intentat que sigueren motivadores i que us 
interessaren. Estic molt contenta amb els treballs que m’envieu.  
Però insisteisc en que encara hi ha alumnes que no m’han enviat res. Com sé que hi ha 
companys/es que teniu dificultat en treballar a l’ordinador, ara ho podreu fer 
repassant els nostres llibres també.  

 
Us recorde que podeu enviar els treballs a:  

rosasauraquart@gmail.com 
 

Aquesta setmana en llengües repassarem els TIPUS DE TEXT i us he preparat una 
activitat sobre CUINA. Com sé que heu cuinat molt imagine que la disfrutareu. 
 En ciències naturals repassarem els nutrients dels aliment. Aneu fent també el 
seguiment del RACÓ D’EXPERIMENTACIÓ DE PLANTES. Ja m’heu enviat unes fotos i 
vídeos molt interessants. Prompte en compartiré algún amb vosaltres. 
En ciències socials seguim estudiant LA POBLACIÓ. 
En matemàtiques repassarem GEOMETRIA: FIGURES PLANES I COSSOS. 
              

        
 

mailto:rosasauraquart@gmail.com


LLENGUA 
Aquesta semana, com m’he enterat que hi ha molts cuiners i cuineres en 
el grup, el treball de llengua que us propose és sobre cuina.  Espere que 
us agrade. 

                                                          
                                         

                                                                  
  

        
 
Els textos retòrics són els poètics: poemes, rodolins, dites… 
Els expositius es diuen també informatius. 

 
TEXT INSTRUCTIU 
Ja sabeu que les receptes de cuina són textos instructius. 
Durant aquest confinament hem treballat molts tipus de textos. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo                           

http://fullbellies.blogspot.com/2006/10/grandmas-gingersnap-cookies.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.flickr.com/photos/nutritioneducation/3834583271/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://la-clase-de-laura.blogspot.com/2017/01/somos-cocinerosde-dibujos.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


• Classifiqueu i completeu els textos que hem fet: 

TEXT TIPUS 
1. Carta de Rosa a les famílies  conversacional 
2. Text Coronavirus   

3. La màquina  instructiu, expositiu… 
4. Conte de Penyagolosa   
5. Los lagartos   
6. Conte d’Eloy Moreno  
7. Dia del Llibre: posem lema als cartells.     

8. . Fitxes dels 3 peixos informatiu 

9. . Text: EIXIM!!!  

10. . L’ajuntament i la quarentena  
11. Cançó Alegria de EL  DILUVI   

12. Els treballs de la quarentena  
13. El cranc jove de Gianni Rodari   
14. Llegim…   
15.  Rue del Percebe narratiu i conversacional 
16. Cuinem  

Solució a l’AUTOAVALUACIÓ 
TEXT INSTRUCTIU:     

CUINEM 
• Fes un text instructiu sobre una recepta de cuina. 

 Feu-lo molt visual: títol, lletra bonica, dibuix o fotos… 
Recordeu que les  parts del text instructiu són: 

- Tíltol 
- Ingredients, amb enumeracions i guions 
- Preparació, amb passos, paraules nexe (primer, a continuació, 

finament…) i punts i a part. 
- Foto o dibuix. 

Quan acabeu el text cal revisar per detectar errors. 
Després penseu com em podeu enviar la producción. Podeu fer foto, video 
de l’elaboració…. 
 

                                                      Esta foto de Autor 

http://enfamilia.aeped.es/temas-salud/alergia-al-huevo
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 CIÈNCIES NATURALS  
Recordem la pirámide dels aliments i els tipus de nutrients. 

                  
  

                       
 

• Explica què significa: 

ENERGÈTICS CONSTRUCTORS REGULADORS 

 
 
 
 
 

  

 

• Raona quin tipus de menjar és la teua recepta segons els nutrients 
que conté. Què aportarà al cos, quan es pot menjar… 



CIÈNCIES SOCIALS 

Continuem treballant el tema de LA POBLACIÓ 

• Fixa’t en la PIRÀMIDE DE POBLACIÓ i contesta els exercicis 2 i 3. 
 

 
 

 
 



• Llig la informació sobre la població europea i Espanya. 

• Fes un resum dels sectors de treball actualment en Espanya. 

 
 

• Observa el mapa de les comunitats i contesta l’exercici 6  

 
 



• Completa el mapa de les comunitats autònomes d’Espanya  amb tota la 
informació que pugues. 
 

      
 
 

MATEMÀTIQUES 
Com ja teniu tots el llibre de matemàtiques us vaig a proposar 
seguir repassant el tema 11. FIGURES PLANES I COSSOS 
GEOMÈTRICS. 

• Repasseu la página 184 i feu els exercicis 1,2,3 
• Repasseu la página 185 i feu els exercicis 1,2  
• Repasseu la página 186 i feu l’exercici 1 
• Repasseu la página 187 i feu l’exercici 4 
• Estudieu i copieu este esquema. 

 

Les solucions en AUTOAVALUACIÓ.  



• Construim cossos geomètrics: escriviu el seu nom 
 

  

 

 

  



• Ara fem art en 3D. 
 Us podeu inspirar en el video i les fotos que us deixe.  

Mireu el vídeo sobre construcción de cossos geomètrics. Ja sé que si estiguerem en classe ens 
podriem ajudar uns als altres. Però segur que hi ha algún valent o valenta que ho intenta. 

https://www.youtube.com/watch?v=W_HDR4ug_z4 

 

També podeu fer només la figura apegada en cola. Si en feu algunes més poder construir 
alguna obra d’art en 3D. 

A probar… 

           

    

https://www.youtube.com/watch?v=W_HDR4ug_z4

