
 

CICLE MITJÀ 3r 
ACTIVITATS SETMANA DEL 2 al 7 de JUNY 

 

Activitat creativa 
ENVIA’NS EL TEU CARTELL! 
El dia 5 de juny és el dia mundial del medi ambient. 
Ens agradaria que ens enviessis un súper cartell per conscienciar a les 
persones de la importància de cuidar el medi ambient. 
Si vols que ho publiquem, envia’ns el teu cartell abans del dia 5 i 
recorda que no pot sortir la teva cara. 
Exemples de cartell: 

 
 
Mini mons 
Aquesta setmana treballarem els animals. Observeu les següents 



imatges, són exemples d’uns mons en miniatura on viuen diferents 
animals.  
T’animes a fer-ne un? Utilitza la teva imaginació, busca materials a 
casa o pel carrer i crea un mini món (o més d’un). Si no teniu animals 
de plàstic els podeu fer amb paper, cartolina, material reciclat... 
 

 

 



 

 
 
Animals reciclats 
Has vist quins exemples d’animals fets amb material reciclat et 
mostrem en les següents imatges? Elabora el teu animal o els teus 
animals i envia’ns una foto del resultat.  
 

 



 

 



 

 
 

Activitat Musical 

 
Aquesta setmana treballarem els silencis musicals. Si un animal pot 
representar el silenci, aquest és la tortuga pel seu llarg període 
d’hivernació. Quan una peça musical sona i hi ha un silenci, és com si 
la tortuga amagués el seu cap i les seves potes. Descarrega’t la 
següent activitat i relaciona cada figura musical amb el seu silenci 
corresponent. 
Podeu jugar de diferents maneres: 

- Retallar cada silenci i posar-lo sobre la closca de la tortuga que 



correspongui. 
- Retallar les closques dels silencis i enganxar-les en la seva 

tortuga corresponent. 
- Si voleu jugar amb algú heu de tapar totes les closques amb el 

silenci corresponent i el joc consistirà en endevinar la figura 
musical que hi ha a sota de cada silenci. 

Aquí trobareu l’enllaç per descarregar el joc i retallar-lo! 
Envieu-me fotos de l’activitat, un vídeo jugant o expliqueu-me com us 
ho heu passat fent-ho! 
 

Coneixement del món 
Els tipus d’animals 
A continuació et deixem un enllaç on parla dels tipus d’animals segons 
la seva alimentació i reproducció. Sabràs contestar les preguntes 
correctament?? Endavant! 
https://sites.google.com/somantonibotey.cat/animals/home 
 
 

Gust per la lectura  
QUÈ VOL DIR ANIMALS EN PERILL D’EXTINCIÓ? 
Els animals en perill d’extinció són els que estan a punt de 
desaparèixer del món. I si van desapareixent no es podran reproduir i 
s’acabarà l’espècie. 
Coneix l’ós panda. 
Llegeix aquest text i contesta les següents preguntes: 

L’ÓS PANDA  

L’ós panda o també conegut com a panda gegant, 
és un animal bastant gran. Té el pèl de color blanc, però en algunes 

https://drive.google.com/file/d/0B5rbWBxQQHUTYWJycWZlNkF6Slk/view
https://sites.google.com/somantonibotey.cat/animals/home


zones com les potes, els ulls,.. són negres. La seva cua és curta i 
ampla. És un animal que medeix de 1,20 a 1,50 metres i pot pesar 
entre 75 i 160 quilos. És un animal que viu entre 10 i 15 anys. 

L’ós panda és omnívor, és a dir, s’alimenta de tot: carn (peix, aus i 
rosegadors), plantes (bambú, herbes, lliris o safrà), tot i que 
majoritàriament és herbívor. Pot menjar bambú gràcies a que té un 
sisè dit que li permet tallar les canyes amb més facilitat. 

L’ós panda viu i es refugia en els boscos de bambú del centre de la 
Xina. Els boscos on viuen són freds i humits. 

Hi ha només 1000 exemplars en llibertat en reserves especials 
protegides. És una pena que hi hagi tan pocs panda gegants, són 
una espècie en perill d’extinció, ja que els caçadors destrueixen els 
seu habitat. 

CONTESTA: 
1- Amb quin altre nom és conegut l’ós panda? 
2- Com és el seu pèl? 
3- Quin tipus d’animal és? Què menja? 
4- On es refugia? Com és aquest lloc? 
5- A quin país viu? A quin continent pertany? 
6- Per què és una espècie en perill d’extinció? 
 
 

 

Investiga sobre un animal en perill d’extinció. 

Busca i investiga sobre un animal que estigui en perill d’extinció i 
explica com és, on viu, què menja, perquè està en perill, etc... Pots 
mirar com a model  la redacció de l’ós panda. 



NOM:   
   
 

COM ÉS: 
 
 

ON VIU: 
 
 

QUIN TIPUS D’ANIMAL ÉS I QUÈ MENJA: 
 
 

PERQUÈ ESTÀ EN PERILL D’EXTINCIÓ: 
 
 

CARACTERÍSTIQUES: 
 

FOTO O DIBUIX: 
 

 
Sabràs identificar els sons dels animals? 
Escolta aquests sons i endevina quin animal és. Després classifica'ls 
segons el que mengen; Carnívors, herbívors, omnívors,.. i ens ho 
envies!! 
https://youtu.be/hkY5CoxDmBk 
 
 

Reptes o enigmes matemàtics  
Enigmes d’animals 
 

https://youtu.be/hkY5CoxDmBk


 

 
 

 
1- Quantes orelles hi veus? 
2- Quantes orelles hi ha? 
3- A quantes girafes no els veus la cua? 
4- Si marxen 2 girafes, quantes en queden? 
5- I si en venen 4 més, quantes n’hi haurà en total? 
6- Quantes boques tenen les 4 girafes? 
7- Quina és la girafa més petita? 
8- I la girafa més gran? 
9- Si al costat hi hagués 2 grups de 4 girafes més, quantes serien en 
total? 



10-Si d’aquestes 4 girafes, cadascuna té 3 cries, quantes seran en 
total? 
 
Fem estimacions i ho comprovem 
❖ Faig estimacions sobre el que sé sense mirar les respostes de 

sota. 
1) Què creus que és més llarg, el coll d’una girafa o un dofí? 
2) Qui creus que pesa més, un elefant o dos lleons? 
3) Qui creus que és més alt, un lleopard o una zebra? 

 
❖ Comprovo si ho sabia. 

Per contestar, tingues en compte el següent: 1 metre =1000 centímetres. 
1) El coll d’una girafa pot fer 5 metres. Un dofí pot fer entre 2000cm i 

8000cm. Què és més llarg? 
2) Un elefant pot pesar 5000 kg i un lleó 190 kg. Qui pesarà més, un 

elefant o dos lleons? 
3) Un lleopard pot medir 70 cm i una zebra 1 metre i mig. Qui és més 

alt? 

Educació Física 
 
Joc de llançaments i passades 
Anem a construir un joc de llançament i passades molt divertit i amb 
moltes possibilitats amb material reciclat. Mireu el vídeo i animeu-vos 
a construir la vostra llançadora i jugar sols o amb la família. 
Llançadores 

Anglès 
Clica en el següent enllaç 
http://www.youtube.com/watch?v=I4NUXObqwFw  i mira el vídeo sobre 
animals creat especialment per a tu. Al final del vídeo trobaràs 3 
exercicis per a fer. Envia’ls al correu de la classe i així te’ls podré 
corregir. No oblidis escriure anglès a l’assumpte del correu. 

https://youtu.be/d3Cafepij9w
http://www.youtube.com/watch?v=I4NUXObqwFw


Altres activitats no contemplades a dalt per fer amb la família 
Com viuen els animals en directe. 
Aquí et passem un enllaç on podràs veure com viuen els animals en 
directe! Han posat webcams allà on viuen i pots veure què fan els 
animals. 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-medi/els-animals 
 
Recomanacions de llibres sobre animals. 

 

 

 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-medi/els-animals


 

 
 


