cicle MITJÀ 3r
ACTIVITATS SETMANA DEL 15 AL 19 de juny
https://www.diainternacionalde.com/mes/julio
https://www.diainternacionalde.com/mes/agosto
Activitat
creativa

Dia mundial del cacao.
El día 7 de Julio es el día mundial del cacao. Para celebrar
este día tan dulce os proponemos hacer esta receta que
tiene como ingrediente principal el cacao.

Ingredientes:
● 1 huevo
● 60 g de azúcar
● 60 g de aceite de girasol
● 40 g de agua
● 15 g de cacao en polvo
● 240 g de harina
● 1 cucharadita de levadura
Preparación:
● En un bol amplio ponemos 1 huevo.
● Añadimos el azúcar.
● Incorporamos el aceite y el agua.
● A continuación añadimos el cacao.
● Mezclamos todo con una cuchara.
● Incorporamos la harina y la levadura y mezclamos
todo, primero con la cuchara y luego con las manos.
● Una vez tengamos la masa lista vamos cogiendo
porciones de unos 15 g. Con las manos les damos
forma de bola.
● Vamos colocando las galletitas en una bandeja de
horno cubierta con papel de hornear.
● Horneamos a 180º durante 20 minutos
aproximadamente.

Envíanos una foto del resultado!
Dia mundial del emoji
El dia 17 de juliol és el dia internacional dels emojis.
1- Et proposem doncs que representis 5 emojis amb la teva
cara i cos i ens enviïs les fotografies. Haurem d’endevinar de
quin emoji es tracta. Mira l’exemple:

2- Per últim...seràs capaç d’endevinar les pel·lícules
fantàstiques amb aquests emojis? Si necessites una pista,
ves a baix de tot, on posa activitats no contemplades i
veuràs el títol de les pel·lícules.
Emojis

Pel·lícula

Coneixement
del món

Dia internacional lliure de bosses de plàstic
El 3 de juliol és el dia internacional lliure de bosses de
plàstic.
Durant aquesta setmana et proposem que estiguis atent/a a

les bosses de plàstic que utilitzeu a casa. Per a que en siguis
més conscient, omple la següent informació:
● Bosses de plàstic que hem utilitzat durant tots els dies:
● Per a què les hem utilitzat:
● Has estat estrictament necessari utilitzar-les?
● Quin altre tipus de bossa creus que podíeu haver
utilitzat i que no contamina tant?
● Saps quines són les conseqüències d’utilitzar tantes
bosses de plàstic? Busca’n informació!

Les bosses de plàstic a les botigues.
Mira aquest vídeo i contesta les preguntes següents:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-medi-ambient/bossesde-plastic-lestrategia-irlandesa/video/5068671/
● Què va passar al 2002 a Irlanda?
● Quines conseqüències ha tingut que facin pagar les
bosses?
● Per què contaminen tant les bosses d’un sol ús?
● A Espanya també paguem les bosses de plàstic a les
botigues?
● Per què creus que és una bona estratègia?
● Quina altra estratègia creus que podria anar bé per a
que la gent no utilitzés tantes bosses de plàstic?

Dia mundial de les tortugues marines
Entra i descobreix com són aquests animals!!! Observa el
vídeo atentament.
https://sites.google.com/somantonibotey.cat/tortugues/p%C
3%A0gina-principal

Gust per la
lectura

Dia internacional de l’acudit

El dia 1 de juliol és el dia internacional de l’acudit. Per
celebrar aquest dia tan divertit us deixem un recull d’acudits.

Un nen li pregunta a la seva mare:
-Mare, quina és la data del meu naixement?
I li respon la mare:
-El 29 de juliol.
-Ala! El mateix dia que el meu aniversari!!!
El meu fill va amb bicicleta des dels quatre anys...
-ah doncs ja deu estar lluny!!!
Dos nens arriben tard a classe, i la professora li pregunta a
un d’ells:
- Miquel, per què has arribat tard?
- Doncs profe... és que somiava que viatjava per tot el món,
i he conegut tants països... i he despertat una mica tard...
- I tu, Joan?
- Jo he anat a l’aeroport a rebre’l…
Una mare va amb la seva filla a la consulta del metge de
capçalera i li diu:
-La nena em té preocupada, doctor. Com pot veure, no
para mai de somriure...
El doctor examina la nena i al cap d'uns moments
recomana a la mare:
-Escolti, senyora, i si provés d'afluixar-li les cues?
-Te’n saps algun altre? Si és així, escriu-lo o grava’t
explicant-lo i envia’l.

Dia internacional de l’amistat.
La amistad es un sentimiento desinteresado que es capaz de
unir a personas muy diferentes, romper fronteras, tender

lazos de solidaridad...
Por ello en muchos países, sobre todo de América del Sur, se
celebra desde hace mucho tiempo el Día de la Amistad,
variando las fechas entre unos y otros. España lo celebra el
día 30 de julio.
❖ Escribe una carta a un/a amigo/a al que echas de
menos, explicándole el por qué crees que es tu
amigo/a, qué echas de menos de él/ella, porqué es tan
especial

para tí, sus cualidades, en qué te ha

ayudado...Si quieres, se la podemos enviar por tí a
través del correo electrónico. Háznoslo saber.

Reptes o
enigmes
matemàtics

30 d’agost dia internacional del tauró balena / 23 de juliol
dia mundial de les balenes i els dofins
1) Durant el confinament, s’han vist a la costa de
Badalona, dos taurons balena, el doble de balenes i el
triple de dofins. Quants animals hi ha en total?
21 de juliol dia mundial del gos
2) La Paula vol repartir 64 galetes de gos a 8 gossos de la
protectora d’animals. Quantes galetes li toquen a cada
gos? Quantes galetes li sobraran?
3) Entre gossos i gats hi ha 436 animals. Si 158 són gats,
quants gossos hi ha?

16 de juliol dia mundial de la serp
4) Al centre de recuperació d'amfibis i rèptils de
Catalunyahi ha 16 vitrines. Si a cada vitrina viuen dos
serps, quantes serps hi ha en total?
5) En una de les vitrines, una serp ha posat 9 ous.
Quantes serps hi haurà en total quan s’obrin els ous?

12 d’agost dia mundial de l’elefant

6) L’elefant és l’únic animal que té 4 genolls. Si ens trobem
una familia de 12 elefants, quants genolls podrem
comptar?
7) L'embaràs d’una elefanta dura 22 mesos. Llavors,
quants anys i quants mesos dura?

Educació
Física

REPTES EN JOC DE TAULA
Aquesta última setmana us proposem uns reptes i exercicis
mitjançant un joc de taula. Teniu un mapa i haureu d’anar
superant les proves que marca cada casella per arribar a la
meta. És un joc més complicat i amb moltes proves
divertides. Teniu tot l’estiu per poder jugar. Ànims!!!
Mapa
Reptes
I per celebrar que tots/es us heu comportat com uns herois
resistint aquest mesos, us deixo una activitat amb corda
amb una cançó que segur heu cantat aquests mesos. Bones
vacances!
Resistiré

Anglès

Dia de l’alegria
Sabies que l'u d’agost es celebra el Dia Mundial de l’alegria?
S’acosten les vacances i és hora de celebrar amb alegria que
tot i les dificultats trobades al llarg d’aquest confinament
hem arribat fins al final aprenent. A continuació et deixo uns
enllaços d’activitats que t'ajudaran a consolidar continguts
que hem anat treballant al llarg d’aquest tercer trimestre.

Can/can’t
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_
Second_Language_(ESL)/Can_or_can't/Can_-_Can-t_jh75712vt

Actions
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_
Second_Language_(ESL)/Classroom_language/Actions_-_Rea
d_and_choose_mx36961ei

Clothes
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_
Second_Language_(ESL)/Clothes/Clothes_read_and_number_
fr7762zp

Numbers and days of the week
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_
Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/Days_of_the_week
_and_numbers_11-20_lv3416cj

Altres
activitats no
contemplade
s a dalt per
fer amb la

Dia de la relaxació
El dia 15 d’agost se celebra el dia de la relaxació, i
normalment per a les famílies és un dia de vacances!

família

Se sap que relaxar-nos aporta molts beneficis per a la nostra
salut, i algunes de les maneres que ens ajuden a fer-ho són:
● La meditació
● Fer ioga
● Desconnectar-nos de la tecnologia
● Fer esport
Us deixem un vídeo de ioga per a que pugueu fer-ho amb la
família!
https://www.youtube.com/watch?v=z2m-0EyRjpU
❖ Si voleu, podeu enviar-nos un vídeo, una foto o un
escrit que ens expliqui com us relaxeu.
*PISTA EMOJIS
Narnia
El senyor dels anells
Alícia al País de les Meravelles
Charlie i la fàbrica de xocolata
Star Wars
Harry Potter
Peter Pan
Avatar

