HEROÏNES I HEROIS

Sabeu que estem envoltats
d’heroïnes i d’herois que fan la vida més
fàcil i ens ajuden? Sí, i fàcil
no tots i totes porten capa !
Aquesta setmana els descobrirem.

Preparats i preparades?

Enllaç de fotos i treballs dels
reptes proposats de Sant Jordi
1r) https://photos.app.goo.gl/m6rcDFq7LEpbfNij8
2n) https://photos.app.goo.gl/m6gyVtgLowXR7sLw8

Repte 1
Aquests són uns quants dels oficis que lluiten cada dia
contra el coronavirus
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Totes els eines dels nostres herois i heroïnes s’han barrejat, sabries ordenar-les? Ho pots fer
a la teva llibreta.
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Ara escriu a la llibreta el nom de cada ofici i les seves eines. Ho pots fer així:
PAGÈS – aixada (R), tractor (S) i tisores de podar (T)
Després podeu fer una frase, o més d’una, amb les paraules de cada ofici.
Exemple:
El pagès necessita l’aixada, el tractor i les tisores de podar per conrear la terra.

Repte 2
NO PORTEN CAPA!
Hi havia una vegada un planeta que vivia sense saber
que existien uns superherois poderosos. Fins que un
dia va succeir una cosa que va fer que es donessin a
conèixer. Havien de salvar els habitants d’un monstre
que es deia CORONAVIRUS.
Des d’aquell dia el planeta mai més va tornar a ser el
mateix….
Paraules com solidaritat, empatia i agraïment van
tenir un sentit del tot real.
Aquest REPTE consisteix en felicitar a aquests
herois i heroïnes que ens ajuden a viure millor
aquests dies.
Recorda que per fer una nota de felicitació
has d’escriure a qui li vols fer i el perquè.

Repte 3
Veieu tots aquests “super heroes and super heroines” que hi ha a la imatge de la portada?
Aquí no estan totes i ni tots, ni molt menys, però sí que hi ha uns quants i, sabeu què
passa? Que ens volen ensenyar com es diuen les feines que realitzen però, per a fer-ho
més difícil, ens les han escrit en anglès!
Un cop hem vist totes les fotos i el nom que correspon a cadascuna d’elles, anem a posarho en pràctica amb els mots encreuats!
Heu de mirar el número de cada imatge i buscar-lo dins dels mots encreuats. Un cop
localitzat, poseu una lletra dins de cada quadrat. No ha de quedar cap quadrat buit.
Els heu posat tots? A veure? M’ho ensenyeu?

Enllaç per veure-ho més gran o bé imprimir-los:
http://www.eslways.com/jobs-p1.html

Repte 4
A banda de totes les heroïnes i herois que heu anat descobrint al llarg de tots els reptes,
heu de pensar que tots tenim algun SUPERPODER increïble! Ja sigui la creativitat,
l’agilitat, la valentia, la lectura, el ball, les matemàtiques….

Ja saps quin és el teu?
Aquí pots descobrir si el teu és el de mates.
Moltes i molts ja coneixeu l’Smartick. Doncs
ara teniu una missió especial: El Matific. Podeu
fer-lo anar cada dia una estoneta i, en el cas
que no sigui el vostre superpoder, a través del
joc podreu fer créixer la vostra ment
matemàtica.
Preparats per obrir baguls? Doncs per començar haureu d’investigar al vostre correu quin
és l’usuari i contrasenya que us permetrà accedir a la plataforma. Un cop entreu, cal que
aneu a la pestanya del menú que hi posa “curso completo”,

-

A divertir-vos!
L’enllaç per entrar a la plataforma és el següent
https://www.matific.com/es/es/home/

Repte 5
Visualiza este artículo sobre el médico
Ignaz Semmelweis i haz la siguiente
comprensión lectora.
https://historia.nationalgeographic.c
om.es/a/ignaz-semmelweis-medicoque-descubrio-que-lavarse-manossalva-vidas_15184

1. ¿Quién y de dónde era la persona que
descubrió la importancia de lavarse las
manos?
2. ¿Por qué lo hacía?
3. ¿Qué significa la palabra parturienta?
4. Después de demostrar la eficacia de su
método,

¿le

hicieron

caso

sus

compañeros?
5. ¿En qué lugar murió? ¿Qué edad tenía?
6.

¿Cuáles eran los tratamientos a los que
eran sometidos los enfermos?

Repte 6
Teniu ganes de crear i de construir? Doncs ara teniu l’oportunitat.
Per fer aquest repte teniu

opcions:

Segur que a casa teniu alguna samarreta que ja no us va bé
o una del vostre pare o de la vostra mare que ja no es posa.
Doncs la podeu convertir en una
!
Mireu els dibuixos i seguiu els passos. Segur que us queden
genials!
La podeu pintar, enganxar adhesius i gomets...

Segur que teniu molts pots buits de sabó de
rentadora i taps per fer les rodes. Podeu fer
camions, ambulàncies, cotxes de policies.. Són els
mitjans de transport dels herois i heroïnes invisibles!
I si vols que corri sol mira aquest vídeo i demana
ajuda als pares o mares per a muntar-lo.
https://www.youtube.com/watch?v=qRgUJfQ4OL
0&t=
https://www.youtube.com/watch?v=qRgUJfQ4OL0&t=2s

Repte 7
TEMPS DE CALMA...
Com ja heu vist en els altres reptes, estem envoltats
d’herois i heroïnes. Quina sort que tenim!

Tots ells/es treballen per ajudar-nos dia rere dia i posar-nos a l’abast tot allò que necessitem
o podem necessitar: medicaments, aliments, etc.
Però…. passa una cosa: com que aquests herois i
heroïnes treballen moltes hores lluitant contra el
coronavirus, quan acaben la seva jornada laboral
estan mooolt cansats/des. Que us sembla si els
ensenyem tècniques de relaxació i d’aquesta forma
facilitar el seu descans i benestar? Som-hi!
Us exposo dos enllaços: els exercicis del primer enllaç són per a destensar el nostre cos i
dins el segon enllaç trobareu exercicis que ens ajudaran a calmar-nos:
 https://www.youtube.com/watch?v=nCNS-Lpubaw
 https://www.youtube.com/watch?v=xELgfiXSw-s
M’ensenyeu com ho heu fet? (Vicky)

Repte 8
Com ja sabeu cada dia moltes persones surten a
treballar perquè la gent malalta es curi, perquè
tinguem aliments a les botigues.... Són els nostres
herois i heroïnes de l’exterior!!!!
És per això que cada dia a les 8 de la tarda els

aplaudim

molt fort des del balcó o finestra de la

nostra casa.
Perquè soni més fort el vostre aplaudiment us convido a que feu les “maranyueles” que
us expliquem a continuació:
https://www.youtube.com/watch?v=xICkImkcBM8
No desaprofiteu l’ocasió i també utilitzeu les “maranyueles” quan acabeu de realitzar les
activitats que us proposo a continuació.
https://aprendomusica.com/const2/03atrapanotas/atrapanotas.html
https://aprendomusica.com/const2/32memorynotas1/memorynotas1.html

Repte 9
Aquesta setmana tornem a començar amb uns minuts de relaxació.
Us deixo aquest enllaç:
http://www.epiagranollers.org/secundaria/mp3/09-Aixecant%20la%20moral.mp3


GAUDIU D’AQUESTS MOMENTS DE TRANQUIL·LITAT!
Ara comencem amb la classe de FILOSOFIA.
Heu sentit mai el conte de l’Aneguet Lleig?
 Aquí teniu l’enllaç per fer memòria:
https://www.youtube.com/watch?v=5NpF8cFjxmI

Tinc algunes preguntes per vosaltres. Vinga! A pensar una miqueteta:


Com va poder arribar un ou de cigne al niu dels ànecs?



Com es que la mare ànega no va tornar l’ou si no era seu ?

Totes les respostes són BONES! L’important és que hi penseu i doneu la vostra opinió.

Hola, nens i nenes! Com va tot? Espero
que MOLT BÉ!
Aquesta setmana us proposo treballar el
valor de l’amistat. Per fer-ho us he deixat
un enllaç on podeu veure “ La història de
la Lua i el Món”, una història sobre
l'amistat i el perdó.
s deixo un enllaç on podeu veure “ La
 Aquí la podeu veure:
història de la Lua i el Món”, una història
https://www.ccma.cat/tv3/super3/la-lua-i-el-mon/la-lua-i-el-mon-cap-79-demanarsobre l'amistat i el perdó.
perdo/video/3283732/

A+A+
PER ALS NENS DE RELIGIÓ

Jesús ens ensenya a demanar perdó i a perdonar sempre.
Després de veure el conte, contesta a la teva llibreta:


La Lua, no pot dormir. Què li passa?



Quin consell li dona la seva mare? Et sembla un bon consell?

La Lua ha fet les paus amb el seu amic!

https://www.cokitos.com/juego-de-las-vocales-encuentra-3-pollitos/play/
http://www.edu365.cat/acollida/confegir/index.htm
https://clic.xtec.cat/projects/100paraules/jclic.js/index.html

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html
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