
 

CICLE MITJÀ 3R 
ACTIVITATS SETMANA DEL 25 AL 31 DE MAIG   

ALIMENTACIÓ I COS HUMÀ 
ACTIVITAT 
CREATIVA 

Piràmide de l’alimentació saludable 
 
Us enrecordeu quan vam anar d’excursió a fer melmelada 
a l’escola natura? La Édith ens va mostrar una piràmide 
dels aliments com aquesta, on podem veure quins aliments 
hem de menjar cada dia i quins només de tant en tant.  

 
És el teu torn! Fes una piràmide de l’alimentació saludable 
com més t’agradi! Pots retallar els aliments d’una revista 
del supermercat, dibuixar-los, enganxar directaments els 
productes en una súper piràmide gran…  
Ànim! Envia’ns una foto de la teva piràmide! Segur que et 
queda ben xula! 
 

ACTIVITAT 
MUSICAL 

Aquesta setmana us proposo crear una cançó amb 
melodia, efectes, ritme i veu amb el programa “Incredibox” 



que ja coneixeu. Fer-ho és molt fàcil i només heu de seguir 
aquests passos, us adjunto imatges per que us sigui més 
fàcil: 
 
Entra a www.incredibox.com 

 
Try web version (si ho feu desde l’ordinador) 

 
Triar la versió del programa “The love” (la que vau veure a 
classe) 

 
1- Donar-li al play i començar 

 
2- Triar com a mínim 4 instruments per fer la vostra 
composició (1 groc, 1 blau, 1 vermell i 1 lila) 

 
3- Una vegada tingueu la composició l’heu de gravar. 
Cliqueu a aquesta pestanya: 

https://www.incredibox.com/
https://www.incredibox.com/


 
4- Doneu-li a gravar (com a mínim 24 segons). 

 
5- Torneu ha donar a gravar per parar 

 
6- D’aquest quadre doneu-li a SAVE 

 
7- Poseu el vostre nom, el títol de la cançó i a qui va 
dedicada i doneu-li al tic o check. 

 
8- I ara, una part molt important. Per enviar-m’ho 
doneu-li a SHARE 

 
 9- Doneu-li a MIX LINK 



 
 10- Us sortirà un link, el copieu, me l’envieu per 
correu i ja està! 

 
Activitats aprofundiment (tasques no realitzades setmanes 
anteriors) i recordeu que podeu seguir enviant-me 
gravacions de les vostres composicions de flauta. 

CONEIXEMENT 
DEL MÓN 

 
 
Les persones tenim sistemes i aparells que ens permeten 
relacionar-nos amb el món, nutrir-nos (menjar, beure i 
respirar) i reproduir-nos. Aquesta setmana ens centrarem 
en la part de nutrició. Aquí tens els aparells que ens 



permeten fer aquesta funció. 

 
 
L’APARELL DIGESTIU 
Entra i descobreix les funcions de l’aparell digestiu 
https://forms.gle/529oz5biaNZpaXrc6 
 
 
FES EL TEU APARELL DIGESTIU! 
 
 1- Dibuixa la teva silueta en un paper, un cartró,... 
 

https://forms.gle/529oz5biaNZpaXrc6


 
 
2- Dibuixa i col.loca amb ordre els òrgans de l’aparell 
digestiu a la teva silueta. (EXEMPLE) 

 
   
 BOCA      FARINGE      ESÒFAG    ESTÓMAC    INTESTINS 
ANUS  PÀNCREES I FETGE 
 
3- Posa el nom dels òrgans i si vols, pots pintar-los. 

 
4-  Després l’envies al correu de la classe! 
 

GUST PER LA 
LECTURA  

Tipus d’aliments 

No tots els aliments són iguals, existeixen tres tipus:  
- energètics 
- constructors  
- reguladors 

 



● Les següents imatges expliquen les característiques 
de cada tipus d’aliment. Llegeix-les atentament. 

 

 



 

● Ara que ja saps una mica més dels aliments, podries 
dir si les següents frases són certes o falses? 

- Els aliments constructors tenen glúcids. 

- El pa és un aliment energètic. 

- La llet és un aliment constructor. 

- Els aliments reguladors fan funcionar correctament 
al nostre cos.  

- Els aliments constructors proporcionen energia per 
realitzar tota mena d’activitats: córrer, pensar, 
respirar… 

- Els ous són aliments constructors. 

 

El menú 

● Ara que ja coneixes la piràmide d’aliments i els tipus 
d’aliments, quin d’aquests 2 menús és el més 
saludable, el menú A o el menú B 



 
MENÚ A 

ESMORZ
AR 

 Entrepà petit de pernil o paó (pavo)  i got 
de llet 
 

DINAR  Verdura, pollastre i una peça de fruita 

BERENAR  Iogurt i fruits secs 

SOPAR   Puré de carbassó, peix i una peça de fruita 

 
MENÚ B 

ESMORZ
AR 

Got de colacao i “donetes” de xocolata 

DINAR  Macarrons amb tomàquet, pizza i un gelat 

BERENAR  Ensaimada i suc de taronja 

SOPAR  Hamburguesa amb patates fregides i salsa 
de tomàquet i natilles. 

 
● Elabora un menú saludable 

 
EL MEU MENÚ 

ESMORZ
AR 

 

DINAR   

BERENAR   

SOPAR   



 
 
Sopa de lletres 
Troba en aquesta sopa de lletres les següents paraules 
relacionades amb l’alimentació saludable: 

- aigua                       - carn 
- dolços                      - fruita 
- greixos                     - llegums 
- làctics                      - minerals 
- ous                           - peix 
- proteïnes                 - racions 
-  verdures                 - vitamines 

 

 
 
Quin aliment és on no toca? 
Fixa’t en la piràmide de la part creativa que té tots els 



aliments. 
En la piràmide següent, algú ha barrejat els diferents 
aliments. Sabries dir quins són els 10 aliments que no són 
on els correspon? 

 



REPTES O 
ENIGMES 

MATEMÀTICS  

Equivalències d’aliments 
Fixa’t bé en aquesta imatge. 

 
El paquet gran de farina equival a 1.000 grams que és el 
mateix que dir 1kilo. 
Un paquet petit equival a un quart del paquet gran (250 
grams) Dos paquets petits equivalen a la meitat del paquet 
gran (500g). Tres paquets petits equivalen a 3 quarts del 
paquet gran (750g) i finalment quatre paquets petits fan 
un paquet gran. (1000g) 

● Pinta les porcions: 
Tot aquest cercle equival a un paquet gran de farina. 
(1000g) 
-Pinta la part que equival a un paquet petit de 250 grams. 

 
-Pinta la part que equival a dos paquets petits de farina. 



 
-Pinta la part que equival a tres paquets de farina. 

 
 

● Ara contesta les preguntes següents: 
1-Si un paquet de maduixes pesa 500 grams, quants 
paquets de maduixes necessitarem per a que sigui igual 
de pes que un paquet gran de farina? 
2-Si un enciam pesa 250 grams, quants enciams 
necessitarem per a que sigui igual de pes que un paquet 
gran de farina? 
3-Si per fer un pa de pessic per a 4 persones necessitem 
1000 grams de farina, per a fer un pa de pessic per a dues 
persones, quants grams de farina necessitarem? 
4-Si som 8 persones, quants grams de farina necessitem 
per fer un pa de pessic? 
5-Si tenim dos paquets de farina petits, quants grams 
tenim? 



 
Interpretamos los productos 

 
Repassem les multiplicacions 

- Pinta els pètals de la flor que el seu resultat sigui el 
del centre. 



 
 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 
HÀBITS 

Durant aquesta setmana us proposem veure uns vídeos               
curtets de com cuidar el nostre cos. A sota del vídeo hi ha                         
un petit conte i un qüestionari que podeu fer. La redacció                     
no fa falta.  
Cuida la teva higiene 
Mou-te en el teu dia a dia 
I per posar en pràctica la cura del cos fent esport us                       
deixem un ball que us agrada molt! 
A ballar!!! 
A ballar 

ANGLÈS  1. Mira el següent vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRg 

https://www.tomandoconcienciaschools.org/ca/recursos-didacticos/leccion4
https://www.tomandoconcienciaschools.org/ca/recursos-didacticos/leccion5
https://youtu.be/gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU


2. Busca a la sopa de lletres les paraules del vídeo: 

 
2. Completa els buits amb les paraules que has trobat a la 
sopa de lletres: 



 
 

ALTRES 
ACTIVITATS NO 

CONTEMPLADES 
A DALT PER FER 
AMB LA FAMÍLIA 

Memory dels grups d’aliments! 



 
 

 
Si no tens impressora no passa res. Pots crear tu mateix/a 
les teves cartes! 
Aliments superflus= aliments que no tenen una gran funció 
en el nostre cos i no s’han de menjar gaire sovint. 
Farinacis= aliments que venen de la farina. 
Lactis= aliments que venen de la llet. 
Proteïnes= aliments com la carns, els ous, el peix, llegums... 



 

 



 

 
Cuidar-nos per dins. 
L’alimentació saludable i l’exercici físic ens ajuden a estar 
millor. Però sabeu què ens ajuda molt també? Cuidar-nos 
la part de les emocions!  
Aquí et proposem que miris aquests curtmetratges que de 
ben segur t’ajudaran a identificar diverses emocions i 
també t’ajudaran a pensar.  Els links van acompanyats 



d’una pregunta per a que t’ajudi a reflexionar. 
Esperem que t’agradin. 

1) https://www.youtube.com/watch?v=knEiriBmpH4 
Què rep el noi a la seva vida? 

2) https://vimeo.com/16151530 
Com ajuda el conill al be? Qui t’ajuda a tu a motivar-te? 

3) https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw 
Els dos personatges passen mals moments, però intenten 
passar-ho bé per ensortir-se’n. Què t’ha ajudat a tu a 
passar aquest temps de confinament? 

4) https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU 
Aquest curtmetratge parla de la importància de l’amistat. 
A quin amic o amiga trobes a faltar? 
 
Jocs online 
http://www.5aldia.es/es/5-al-dia-en-casa/la-piramide-los-al
imentos/juega-piramide-alimentaria/ 
 
http://www.5aldia.es/es/actividades-5-al-dia/juego-superp
oderes-frutas-hortalizas/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=knEiriBmpH4
https://vimeo.com/16151530
https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw
https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU
http://www.5aldia.es/es/5-al-dia-en-casa/la-piramide-los-alimentos/juega-piramide-alimentaria/
http://www.5aldia.es/es/5-al-dia-en-casa/la-piramide-los-alimentos/juega-piramide-alimentaria/
http://www.5aldia.es/es/actividades-5-al-dia/juego-superpoderes-frutas-hortalizas/
http://www.5aldia.es/es/actividades-5-al-dia/juego-superpoderes-frutas-hortalizas/

