PROPOSTA
D’ACTIVITATS

3
NIVELL

2n

DILLUNS
Català 8

DIMARTS
Mates 3

Escull un ofici o
professió.
Busca
informació per
contestar les
preguntes amb
les teves
paraules.

Balances
fruiteria
Suma el pes de
cada fruita per
saber quant
marca la
balança

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Castellano 3

Català 9

Mates 4

Proyecto: EL AGUA

Dictat preparat

Mira los vídeos
que hablan del
ciclo del agua y
explica con tus
palabras las 4
fases del ciclo.

Prepara el
dictat i quan ho
tinguis, fes el
dictat escoltant
l’àudio

Transforma les
sumes en
multiplicacions.

Educació Física Música 5

Anglès 5

Missió 5

Canta la cançó
KOKOLEOKO i
fes percussió
corporal.

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Català 10

Mates 5

MEDI 2n A

Català 11

Segueix les
indicacions i
fes una
redacció d'allò
més original.

Calcula el
canvi que has
de tornar als
clients.

Els astrònoms i els
moviments de
rotació de la terra.

Fes una breu
descripció dels
diferents oficis i
professions.

Desxifra el
missatge fent
les operacions.

Anglès 6

IMPORTANT:
ENVIAR
AVALUACIÓ
FINAL

Sopa de lletres
la família.

DIVENDRES
Enigmates 7

MEDI 2n B
Educació Física

Música 6

Missió 6

Ballar la cançó
“Baile del
cuerpo

Els vulcanòlegs
i els 4 tipus de
volcans.

Sopa de lletres
Els números.

IMPORTANT !
-

Les Missions d’Educació Física les trobareu en un fitxer adjunt en el correu que us
hem enviat. També les podeu trobar al web de l’escola: http://www.escolaclave.cat/

-

En el cas de no tenir impressora a casa, les activitats es podem copiar en un full.

-

Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb les tutores o mestres
especialistes corresponents a través del correu electrònic.

ELS OFICIS I
LES PROFESSIONS

CATALÀ 8
Hola nois i noies!
Durant aquesta setmana ens endinsarem en el món dels oficis
i les professions. Segur que en coneixeu moltes i alguna
vegada us heu imaginat què us agradaria ser quan sigueu
grans però, realment coneixeu en profunditat quina és
aquesta feina i què és el que fan les persones que s’hi
dediquen?
Avui us proposem que escolliu un ofici o professió, el que més
us agradi, que us resulti molt interessant o el que us interessi
més aprendre i haureu de buscar informació per poder
respondre les següents preguntes que us hem preparat.
Deixeu volar la vostra imaginació i curiositat! Hi ha milers de
professions i oficis en aquest món!

Finalitat de l’activitat
Avaluació

Buscar informació sobre un ofici/professió i
respondre les preguntes.
Respondre les preguntes utilitzant un vocabulari ric i
amb frases llargues.

Nom: _____________________________

Data: ______________________

1. Quina és la professió o l’ofici que has escollit?
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Per què l’has escollit?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. A què es dedica la gent que treballa en aquesta professió o
ofici?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
4. Què has d’estudiar per poder treballar en aquest ofici o
professió?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

5. Quines eines, estris o materials utilitzen per treballar?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
6. Necessiten dur algun tipus de vestuari o uniforme per treballar?
Quin?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
7. Si coneguessis algú que treballa en aquest ofici o professió,
quines curiositats li preguntaries?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
AVALUACIÓ:

CRITERI:
Respondre les
preguntes
utilitzant un
vocabulari ric i
amb frases
llargues.

NIVELL
EXPERT
He buscat
informació i
he contestat
les
preguntes
amb frases
llargues i
sense ajuda.

NIVELL
AVANÇAT
He buscat
informació i
he contestat
les
preguntes
amb frases
llargues amb
una mica
d’ajuda.

NIVELL
APRENENT
He buscat
informació i
he contestat
les
preguntes
amb ajuda.

NIVELL
PRINCIPIANT
He
necessitat
força ajuda
per buscar
informació i
contestar les
preguntes.

MATES 3
Com cada matí, els FRUITERS i les FRUITERES
de la parada del mercat, preparem les comandes que els
nostres clients ens fan.
Avui, no sabem que ha passat però la balança digital que
utilitzem per pesar la fruita i la verdura s’ha espatllat i no
acaba de marcar el pes total.
Sabem quin és el pes de cada peça de fruita i verdura però
hem de saber el pes total.
Necessitem la vostra ajuda per saber quin és el pes total de
cada balança i així poder cobrar als nostres clients perquè
facin la seva compra de fruita i verdura.
Ens ajudeu?
Finalitat de l’activitat
Avaluació

Activitat de càlcul. Sumar el valor total de cada
balança.
Sumar sense errors de càlcul el valor total de cada
balança, escrivint correctament el resultat.

Nom: _____________________________

Data: ______________________

Suma el pes total de cada balança i escriu el resultat:

75g 125g 120g 750g

10g 150g 100g 350g 50g 900g

AVALUACIÓ:

CRITERI:
Sumar sense
errors de
càlcul
i escriure
correctament
el resultat

NIVELL
EXPERT

NIVELL
AVANÇAT

NIVELL
APRENENT

NIVELL
PRINCIPIANT

He sumat i
escrit
correctament
el resultat
sense
dificultats.

He sumat i
escrit
correctament
el resultat amb
alguna
dificultat.

He sumat i
escrit el
resultat amb
una mica
d’ajuda.

M’ha resultat
difícil i he
necessitat
ajuda per fer
l’activitat.

KO
O

MÚSICA 5
Seràs capaç de ser un gran percussionista africà i bon
cantant? Estic segura que portes el ritme al cos i així
m’ho hauràs de demostrar.
Es tracta d’escoltar i aprendre la cançó KOKOLEOKO que ja veuràs
que no és gaire difícil i acompanyar-la picant un ritme amb percussió
corporal. Ja saps que percussió corporal vol dir picar un ritme amb el
teu propi cos
Lletra de la cançó KOKOLEO:
KOKOLEOKO MAMA KOKOLEO
KOKOLEOKO MAMA KOLEO
ABA MAMA ABA
ABA MAMA KOLEO KO..

Aquest és l’enllaç per aprendre el ritme de percussió corporal.
https://youtu.be/gy8jyGRUR-8

Quan realment dominis el ritme i t’hagis après la cançó, fes una petita
gravació de 30 segons cantant i picant el ritme amb percussió
corporal i enviem el vídeo a nalvare4@xtec.cat posant el teu NOM i a
la CLASSE que vas. Si vols pots disfressar-te o caracteritzar-te per
cantar la cançó i gravar el vídeo!
Finalitat de l’activitat
Avaluació

Cantar
la
cançó
KOKOLEOKO
fent
un
acompanyament de percussió corporal.
Cantar la cançó KOKOLEOKO picant el ritme de
percussió corporal de forma precisa.

Quan hagis acabat aquesta tasca fes la següent autoavaluació: has
de triar una de les opcions per saber en quin nivell et trobes!
AVALUACIÓ:
NIVELL
EXPERT

NIVELL
AVANÇAT

CRITERI:
Cantar la
Canto la
Canto la
cançó
cançó i pico cançó i pico
KOKOLEOKO el ritme amb el ritme amb
amb
molta
facilitat
percussió
facilitat
corporal.

NIVELL
APRENENT

NIVELL
PRINCIPIANT

Canto la
cançó i pico
el ritme amb
alguna
dificultat

Canto la
cançó i pico
el ritme amb
dificultat

CASTELLANO 3
Proyecto EL AGUA
Hoy nos vamos a convertir en METEORÓLOGOS!
Sabéis que estos profesionales son científicos que
estudian el tiempo, los fenómenos atmosféricos y
por qué se producen? Interesante verdad?
La semana pasada descubrimos las 4 fases del ciclo del agua. La
evaporación, la condensación, la precipitación y la recogida.
Esta vez, como expertos meteorólogos vais a tener que explicar
con vuestras propias palabras qué significa cada una de estas
cuatro fases.
Para que refresquéis la memoria y os ayude a explicarlo con
vuestras palabras, os dejamos los enlaces del otro día:

https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q
https://www.youtube.com/watch?v=7nFh8WrRwEw
https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ
Adelante meteorólogos y meteorólogas!

Finalidad de la actividad: Aprender las 4 fases del ciclo del agua.
Evaluación:

Entender cada una de las fases y explicarlas
con sus propias palabras.

Nombre: _________________________

Fecha: __________________

LAS FASES DEL CICLO DEL AGUA

1. EVAPORACIÓN:

2. CONDENSACIÓN:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

4. RECOGIDA:

3. PRECIPITACIÓN:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

AVALUACIÓ:
CRITERI:
Entendre i
explicar de
manera
entenedora les
4 fases del cicle
de l’aigua.

NIVELL
EXPERT

NIVELL
AVANÇAT

NIVELL
APRENENT

NIVELL
PRINCIPIANT

Entenc les 4
fases i les
explico
oralment i per
escrit de
manera clara.

Entenc les 4
fases de
l’aigua i les
se explicar.

Entenc les 4
fases però
no se com
explicar-ho.

No acabo
d’entendre
les 4 fases
del cicle de
l’aigua.
.

CATALÀ 9
Avui us proposem fer un DICTAT PREPARAT!
A continuació teniu les frases que heu de preparar i
treballar abans de fer el dictat.
Ja sabeu que és molt important fer un treball previ per
veure com s’escriuen algunes paraules, tenir en
compte les normes d’ortografia que hem estat
treballant durant el curs i estar més tranquils i segurs
en el moment de fer el dictat.
Quan hagueu preparat les frases i penseu que ja ho
teniu tot controlat, serà el moment de fer el dictat!

Finalitat de la activitat:

Practicar l’escriptura tenint en compte les
normes d’ortografia que hem treballat.

Avaluació:

Escriure les
d’ortografia.

frases

aplicant

les

normes

DICTAT PREPARAT

- El meu pare és arquitecte i dibuixa
plànols per construir edificis molt alts.

- La Marta és florista i ha preparat un ram
de flors blaves i liles per la meva germana.

- Vaig portar el meu gos al veterinari perquè es
va fer molt mal a la pota jugant al jardí.

- He anat al camp i he vist els agricultors
com treballen i recullen els cereals amb
unes maquines molt grans.

AVALUACIÓ:

CRITERI:
Escriure les
frases del
dictat
aplicant les
normes
d’ortografia
que hem
treballat.

NIVELL
EXPERT
He escrit
correctament
les frases
aplicant
totes les
normes
d’ortografia.

NIVELL
AVANÇAT
He escrit les
frases
aplicant les
normes
d’ortografia
però amb
algun error.

NIVELL
APRENENT
He escrit les
frases amb
força errors
d’ortografia.

NIVELL
PRINCIPIANT
He escrit les
frases però
no m’he
fixa´t en les
normes
d’ortografia.

ANGLÈS 5
Name: ___________________________

Date: _____________________

AVALUACIÓ:

CRITERI:

valorarem
com dir els
membres de
la família en
anglès.

NIVELL
EXPERT

NIVELL
AVANÇAT

NIVELL
APRENENT

NIVELL
PRINCIPIANT

Soc capaç
d’identificar
el vocabulari
de la família
en angles.

Reconec el
vocabulari,
però em
costa de
veure

Soc capaç,
però
necessito
l’ajuda d’un
adult.

No em veig
capaç de fer
l’activitat.

MATES
4
anglès.

algunes
paraules.

Hola noies i nois!!
Anem a practicar aquestes sumes repetides i convertir-les
després en multiplicacions.
Però ho compliquem una mica. Ja no tenim animals per
contar potes i trobareu que falten algunes sumes o
multiplicacions.
Es tracta de que vosaltres acabeu les taules, fixeu-vos bé
en el que falta.
Al final de les feines trobareu que heu de fer-ho a l’inversa,
jo us posaré una multiplicació i m’heu de dir quina suma
podem fer per saber el resultat.
Endavant!!

Finalitat de l’activitat

Conèixer el sentit de la multiplicació.

Avaluació

Entendre com funcionen les multiplicacions
a través de la resolució de la taula del 3 i del
4.

Nom: ____________________________

Data: _____________________

LA TAULA DEL 3
Acaba d’omplir el que falta a la taula.
Fes la suma

Multiplica

3

__ X 1=

3+3 =

__ X 2 =

3+3+3 =

__ X 3 =

3+3+3+3 =

__ X 4 =

3+3+3+3+3 =

__ X 5 =

3+3+3+3+3+3 =

__ X 6 =

3+3+3+3+3+3+3 =

__ X 7 =

3+3+3+3+3+3+3+3 =

__ X 8 =

3+3+3+3+3+3+3+3+3 =

__ X 9 =

3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 =

__ X 10 =

Per calcular aquestes multiplicacions, converteix-les primer en
una suma:
6x3=

5x6=

6+6+6=

5 + __ + __ + __ + __ + __ =

4x4=

2x8=

Nom: ____________________________

Data: _____________________

LA TAULA DEL 4
Acaba d’omplir el que falta a la taula.

Fes la suma

Multiplica

4

4 X 1=

4+4=

4X2=

4 + __ + __ =

4X3=

4+4+4+4=

4X4=

__ + __ + __ + __ + __ =

4X5=

4+4+4+4+4+4=

4 X __ =

__ + __ + __ + __ + __ + __ + __ =

__ X 7 =

4+4+4+4+4+4+4+4=

_
4 X9=

AVALUACIÓ:

CRITERI:
Entendre com
funcionen les
multiplicacion
s a través de
la resolució
de la taula del
3 i del 4.

NIVE
LL
EXPERT
He fet les
sumes i les he
convertit en
multiplicacions
sense dificultat
ni errors.

NIVELL
AVANÇAT

NIVELL
APRENENT

NIVELL
PRINCIPIANT

He fet les
He fet les
M’ha costat fer
sumes i les he
sumes però
les sumes i les
convertit en
m’ha costat
multiplicacions
multiplicacions convertir-les
i he necessitat
amb alguna
en
ajuda.
dificultat.
multiplicacions
i he necessitat
ajuda.

CATALÀ 10
Hola nois i noies!
En aquesta feina us heu de convertir en escriptors i escriptores. Ja
sabem que ho feu molt bé, hem llegit històries i contes que heu
escrit i ens han encantat!!
Es tracta d’escollir dos personatges, un lloc i dos objectes per crear
una història.
Recordeu que les històries estan dividides en tres parts:
1. INTRODUCCIÓ: A on presentem els personatges i expliquem a
on passa la història.
2. EL NUS: Que és la part central, en la que expliquem la acció de
la història. (Si hi ha una baralla, si s’ha perdut algú, si s’han fet
amics...)
3. EL DESENLLAÇ: A on expliquem com es soluciona la història i
com acaba.

Per distingir-ho podeu escriure la història en 3 paràgrafs diferents.
Ànim escriptores i escriptors!!

Finalitat de l’activitat
Avaluació

Escriure de manera endreçada una breu història.
Escriure una breu història de manera endreçada
i seguint les normes ortogràfiques treballades.

Escriu una breu història en la que aparegui un d’aquests
llocs a on passa l’acció, dos objectes i dos dels personatges
següents.

PERSONATGES:

Nena

Nen

Ànec

Unicorn

Cocodril

Gos

LLOCS:

Bosc

Platja

Poble

OBJECTES:

Cullera

Xarxa

Tisores

Espelma

Nom: ___________________________

Data: _____________________

TITOL DE LA HISTÒRIA: __________________________________
Introducció:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Nus:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Desenllaç:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

AVALUACIÓ
NIVELL
EXPERT
CRITERI:
Escriure una
breu història
de manera
endreçada i
seguint les
normes
ortogràfiques
treballades.

NIVELL
AVANÇAT

He
He
estructurat
estructurat
la història
la història en
en 3
3 paràgrafs
paràgrafs i
amb algunes
no he fet
faltes
faltes
d’ortografia.
d’ortografia.

NIVELL
APRENENT

NIVELL
PRINCIPIANT

La història
està poc
endreçada i
té algunes
faltes
d’ortografia

La història no
està
endreçada i
he fet
bastantes
faltes
d’ortografia.

MATES 5

Bon dia dependents i dependentes!
Aquest matí treballarem en una botiga de roba i haureu
de cobrar amb la caixa registradora als clients, vigilant
molt quin és el canvi que els heu de tornar.

Haureu de mirar quin és el preu de les peces de roba
que compren els vostres clients i clientes i calcular
quant canvi els heu de tornar (quants diners els sobren)
segons el diner que us donin per pagar.

Esteu preparat? No us despisteu i feu
molt bé els comptes per tornar el
canvi de manera correcta!

Finalitat de l’activitat

Treballar el concepte de CANVI a partir de la resta.

Avaluació

Restar sense errors de càlcul per aconseguir el
resultat.

Nom: ___________________________
Data: __________________________________________________

Calcula el canvi que has de tornar als clients:

ET DONEN:

CANVI:

25
€

____€

85
€

____€

63
€

____€

17
€

____€

31
€

____€

AVALUACIÓ:

CRITERI:
Entendre el
concepte de
CANVI i restar
sense errors
de càlcul.

NIVELL
EXPERT
Entenc com
calcular el
canvi i he
resolt les
operacions
sense
dificultats.

NIVELL
AVANÇAT
Entenc com
calcular el
canvi i he
resolt les
operacions
amb alguna
dificultat.

NIVELL
NIVELL
APRENENT PRINCIPIANT
Entenc com
No entenc
calcular el
com calcular
canvi però he el canvi i he
necessitat
necessitat
ajuda per
ajuda per
resoldre les
resoldre les
operacions.
operacions.

A

MÚSICA 6
Avui us toca ballar aquesta cançó tan divertida!! Pren
consciència del teu cos i mou-lo amb energia i gaudeix de
la llibertat que et produeix el moviment. Anima a la teva
família a que balli amb tu i t’acompanyi en aquesta tasca.
Espero que us ho passeu genial!
Aquí et deixo el link amb el vídeo per que puguis aprendre
els moviments
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA

Quan hagis practicat i dominis els passos de la coreografia
fes una petita gravació de 30 segons ballant el tros de la
coreografia en la que moguis la part del cos que més t’hagi
agradat i envia’m el vídeo al correu nalvare4@xtec.cat
posant el teu NOM i a la CLASSE que vas.

Finalitat de l’activitat Ballar i moure tot el cos.
Avaluació

Ballar la cançó “Baile del cuerpo” tot fent
moviments precisos.

Quan hagis acabat aquesta tasca fes la següent autoavaluació:
has de triar una de les opcions per saber en quin nivell et trobes!

AVALUACIÓ:

CRITERI:
Ballar la
cançó “Baile
del cuerpo”
fent
moviments
precisos.

NIVELL
EXPERT

NIVELL
AVANÇAT

NIVELL
APRENENT

NIVELL
PRINCIPIANT

Ballo la
coreografia
fent els
moviments
amb molta
facilitat.

Ballo la
coreografia
fent els
moviments
amb facilitat.

Ballo la
coreografia
fent els
moviments
amb alguna
dificultat.

Ballo la
coreografia
fent els
moviments
amb
dificultat.

MEDI 2n A
ELS ASTRÒNOMS
Hola Tornados!!
Seguim amb el projecte de l’espai apropant-nos una mica
al nostre planeta que sabem que està al sistema solar, ens
convertim en astrònoms per investigar diferents curiositats
de la terra.
Com ja vam parlar a classe, la terra es mou de dues
maneres diferents. No sé si us en recordareu de com es
diuen els moviments.
En aquesta feina es tracta de fer una mica de memòria del
nom dels moviments i de què passava gràcies a que la
terra es mogués així.
Sé que no es fàcil, però si penseu i investigueu una mica,
segur que ho descobriu!!!
Endavant!!!
Finalitat de l’activitat
Avaluació

Recordar o investigar els moviments de la terra i
el que provoquen.
Saber els moviments de la terra i què provoquen.

Nom: ___________________________

Data: _____________________

LA TERRA
Acaba les frases per explicar quins 2 moviments fa la terra.

La terra fa un moviment sobre sí mateixa que es diu _____________.
Per donar una volta sobre el seu eix triga ________________.
Aquest moviment és el que causa ______________ i
_________________

L’altre moviment és el de la terra que gira al voltant del del sol i es
diu ______________________________.
Per donar una volta sencera al sol la terra triga __________ dies que
és ________________.
Amb aquest moviment la terra marca la seva _________________ al
voltant del sol.

AVALUACIÓ:

CRITERI:
Saber els
moviments
de la terra i
què
provoquen.

NIVELL
EXPERT
He buscat la
informació i
la he sabut
escriure al
seu lloc
sense ajuda.

NIVELL
AVANÇAT
He buscat la
informació i
m’han ajudat
una mica a
escriure-la al
seu lloc.

NIVELL
NIVELL
APRENENT PRINCIPIANT
M’han ajudat M’ha costat
a buscar la
buscar i
informació i
escriure la
a escriure-la.
informació
amb ajuda.

MEDI 2n B
ELS VULCANÒLEGS
Hola nois i noies! Veig que des de casa us
esteu convertint en autèntics experts en volcans, aquestes
persones són els vulcanòlegs.
Us podeu imaginar en que consisteix la seva feina?
Els vulcanòlegs estudien els volcans, com es formen i les seves
erupcions. La seva feina és molt important perquè d’aquesta
manera controlen els volcans que estan actius o adormits i poden
saber si tornaran a erupcionar.
Avui us convertireu en autèntics vulcanòlegs i aprendreu els quatre
tipus de volcans que existeixen segons com és la seva erupció.
Primer haureu de mirar aquest vídeo on explica els diferents tipus
de volcà i després omplir la fitxa explicant cadascun d’ells amb les
vostres paraules.

https://www.youtube.com/watch?v=DdQhm4eJZ5I

Endavant vulcanòlegs i vulcanòlogues!

Finalitat de l’activitat
Avaluació

Conèixer els 4 tipus de volcans segons
la seva erupció.
Entendre i explicar cada tipus de volcà.

ELS QUATRE TIPUS DE VOLCANS

VULCANIÀ: ______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ESTROMBOLIÀ: ___________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

HAWAIÀ: ________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

PELEÀ: ___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

AVALUACIÓ:

CRITERI:
Entendre i
explicar de
manera clara els
4 tipus de
volcans.

NIVELL
EXPERT

NIVELL
AVANÇAT

Entenc els 4
tipus de
volcans i els
explico
oralment i per
escrit de
manera clara.

Entenc els 4
tipus de
volcans i els
se explicar
amb alguna
dificultat.

NIVELL
APRENENT

NIVELL
PRINCIPIANT

Entenc els 4
Necessito
tipus de
ajuda perquè
volcans
no acabo
però em
d’entendre
costa
els 4 tipus de
explicar-ho i volcans i no
necessito
se com
ajuda.
explicar-ho.
.

CATALÀ 11
Hola noies i nois!
Com ja sabeu, aquestes setmanes ens endinsem en el món
dels oficis i les professions.
Sabem que veu escollir

una professió i que veu

buscar

informació, ara volem que parleu una miqueta d’altres.
Segur que de moltes d’aquestes professions que us
plantegem ja sabeu moltes coses, però si trobeu alguna
dada que no conegueu, us animem a buscar la informació i
així conèixer encara més.
El que us proposem és que expliqueu breument quina és la
feina d’aquests professionals i com han aconseguit fer
aquesta feina. (Si han hagut d’estudiar molt, o han
practicat directament fent la feina...).
Endavant, potser aquí trobeu el que us agradaria ser de
grans!!

Finalitat de l’activitat
Avaluació

Conèixer diferents oficis. Escriure una petita
descripció.
Escriure frases relacionades amb el tema
seguint les normes ortogràfiques treballades.

Nom: ___________________________

Data: _____________________

Escriu la professió de cada personatge i fes una breu explicació de
la seva feina.
JUTGE/
JUTGESSA

CUINERA/
CUINER

ASTRONAUTA

ARQUITECTE/ METGESSA/
ARQUITECTA
METGE

POLICIA

PALETA

METGE: Persona que cura als malalts. Ha de conèixer molt bé
el cos humà per saber com tractar cada malaltia. També ha
de ser amable quan parla amb els pacients.
Per ser metge has d’estudiar a la universitat i després has de
practicar en un hospital.

AVALUACIÓ:
NIVELL
EXPERT
CRITERI:
He buscat
Escriure
informació
frases
sobre els
relacionades
oficis i he
amb el tema
escrit les
seguint les
descripcions
normes
sense errors
ortogràfiques ortogràfics
treballades.
jo sol.

NIVELL
NIVELL
NIVELL
AVANÇAT
APRENENT PRINCIPIANT
He buscat
M’han ajudat M’ha costat
informació
a buscar la
escriure les
sobre els
informació i descripcions
oficis i he
jo he escrit
dels oficis.
escrit les
les
descripcions descripcions
amb alguns
amb errors
errors
ortogràfics
ortogràfics.

.

ANGLÈS 6
Name: ___________________________

Date: _____________________

AVALUACIÓ:

CRITERI:

NIVELL
EXPERT
Soc capaç de
trobar tots
els números
a la sopa de
lletres.

NIVELL
AVANÇAT
Reconec el
vocabulari, però
em costa de
trobar alguns
números en la
sopa de lletres.

NIVELL
APRENENT
Soc capaç,
però
necessito
l’ajuda d’un
adult.

NIVELL
PRINCIPIANT
No em veig
capaç de fer
l’activitat.

ENIGMATES 7
Hola noies i nois,
La Sara i l’Eva necessitem que us convertiu en detectius. Us
hem escrit un missatge però se’ns han caigut les lletres i ara
no podem tornar-les a endreçar.
Voldríem que amb les vostres dots de detectius trobeu a on
va cada lletra per aconseguir desxifrar el missatge.
Per saber a on va cada lletra heu de calcular les sumes i
restes (intenteu fer-ho mentalment). Quan tingueu el resultat
sabreu a quina lletra correspon i podreu posar la lletra en la
ratlleta que tingui aquell número.
Ànims investigadors i investigadores!!

Finalitat de l’activitat Calcular mentalment sumes i restes.
Avaluació

Sumar i restar mentalment sense errors
de càlcul.

Nom: ___________________________

Data: _____________________

TOP SECRET
Calcula l’operació. Escriu la lletra corresponent a cada
resultat en els espais de sota per saber quin és el missatge
secret.
600-400

100-50

200+100

100-70

U

B

M

T

70+80

400+400

O

60-20

R

____ ____

400+200

S

50+40

E

30

800 150

____

50

L

40

A

70-50

300-300

!

F

____ ____ ____ ____ ____ ____

200 600

910-900

____ ____ ____ ____

300

300 150

90

30

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

10

20

10

90

30

10

800

0

AVALUACIÓ:

CRITERI:

Sumar i restar
mentalment
sense errors de
càlcul.

NIVELL
EXPERT

NIVELL
AVANÇAT

NIVELL
APRENENT

NIVELL
PRINCIPIANT

He fet
mentalment
totes les
operacions
sense cometre
errors, jo sol.

He fet
mentalment
algunes de les
operacions amb
una mica
d’ajuda.

He fet les
operacions amb
una mica
d’ajuda.

He necessitat
molta ajuda per
fer les
operacions.

AVALUACIÓ FINAL DE LA PROPOSTA 3
Alumne: ___________________________

Criteri:
Iniciativa
treball

Criteri:
Avaluació
seguiment
de la tasca
Criteri:
Avaluació
presentació

Criteri:
Suports per
fer la tasca

NIVELL
NIVELL
EXPERT
AVANÇAT
Em poso a fer
Gairebé
la feina sense
sempre em
que m’ho hagin poso a fer les
de dir.
feines sol/a
encara que
de vegades
m’ho hagin
de recordar.
Afegeixo més
Ho presento
informació o
tot i
feines de les
m’asseguro
que em
de no deixardemana
me res.
l’exercici.

NIVELL
APRENENT
Gairebé
sempre
m’han hagut
d’insistir per
fer les feines

NIVELL
PRINCIPIANT
No he volgut
fer la majoria
de les feines

Ho presento
gairebé tot.

Presento
poques
tasques.

Intento
Intento
presentar tant
presentar
bé com puc les tant bé com
feines
puc les feines
complementan complement
t amb fotos,
ant amb
dibuixos, etc
fotos,
dibuixos, etc
Gairebé mai
Vaig fent les
necessito
feines i
ajuda.
demano
ajuda quan
alguna cosa
no la sé fer.

Les feines
segueixen
un ordre
però no es
veuen
polides.

Les feines
estan
desendreçad
es i/o brutes.

Necessito
que hi hagi
algú al meu
costat per
fer totes les
feines
encara que
ho sàpiga
fer.

Faig la feina
ràpid encara
que no
sàpiga si està
bé. No ho
pregunto a
ningú.

