
Deures 21/05/2020 

Tertúlia 

Aquesta serà la darrera sessió dedicada a la Tertúlia que farem 

aquest curs.  

En el Classroom es troba a la classe de Català 

Com que ja hem acabat el llibre, us demanem que prepareu una 

crítica literària pel proper dilluns.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Creeu la crítica literària sobre el llibre de Romeu i Julieta. Alguna de la 

informació que podeu afegir és: de què tracta la història, què és el que més 

us ha agradat, us ha agradat o no el llibre i perquè, quins aspectes us han 

cridat més l’atenció, quins aspectes o escenes us han provocat alguna 

emoció o us han recordat a les vostres vivències, ... 

Podeu afegir la informació anterior tenint en compte aquests aspectes: 

- Que tingui 100 paraules (Màxim - Mínim) 

- Que estigui dividit en paràgrafs 

- Que NO sigui en format pregunta resposta sinó redactat afegint 

CONNECTORS (Teniu un llistat a l’agenda) 

- Vigilar i tenir cura de la presentació 

- En format Word o a la llibreta escrit. 

- Podeu afegir imatges o dibuixos si us ve de gust.  

- S’haurà d’enviar via Classroom en una tasca que hi haurà penjada.  

- Després podreu compartir-la a la sessió de tertúlia del dilluns 25/05 

 

El proper dilluns dia 25/05/20 Concretarem una videotrucada per fer la 

tertúlia.  

Una crítica literària és un text on comentem qualsevol representació 

artística: un conte, un llibre, una obra de teatre, una pel·lícula, un 

quadre, una escultura, ... qualsevol obra artística.  

Ha de contenir: 

- L’argument: idea principal de què tracta l’obra.  

- La valoració: aspecte personal tenint en compte el què pensem de 

l’obra.  
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Català 

RECORDEM!!  Les metàfores, les comparacions i les frases fetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aquesta setmana havíeu d’escriure una metàfora o comparació a la web 

que vam crear. Molts de vosaltres heu creat algunes molt divertides i 

d’altres només heu copiat la correcció.  

Aquesta setmana, tenint en compte les comparacions i metàfores que heu 

creat haureu de dir si són una metàfores o comparacions, explicant perquè 

ho creieu.   

- La seva voluntat és dura com l’acer. 

- Ella brilla com el sol.  

- Jo visc més enllà del cel.  

- Aquests núvols ploren molt.  

- El meu llit és com un núvol.  

- La meva germana salta com un cangur.  

- És tan bonica com una rosa.  

- Les seves paraules són perles de saviesa. 

- El seu temps és or. 

- Aquest cotxe és un guepard.  

- El cel és ple de cotó fluix.  

- Pedres són els seus punys. 
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L’accent diacrític 
 

Recordeu què és l’accent diacrític? 

L’accent diacrític serveix per distingir paraules de significat diferent però 

que s’escriuen igual.  

En aquesta web trobareu alguns exemples de paraules amb accent diacrític. 

Mireu-lo abans de fer les activitats.  

http://enxaneta.info/teoria/accent-diacritic/4 

Seguidament, us deixem una web per tal que practiqueu: 

• http://enxaneta.info/activitats/accent-diacritic/4 
• També haureu de fer la comprensió Lectora 1 del següent text de 

Competències bàsiques:  

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/p

df_i_altres/prova_avaluacio_primaria_2014/prova_2014/catala-2014.pdf 

Trobareu la comprensió lectora a continuació.   

 

Envieu una foto de la comprensió oral fet a ordinador o 

a la llibreta, així com un foto del Link. LES ACTIVITATS 

WEBS NO CAL ENVIAR-LES.  

 

Data Límit: Dilluns 25/05/20 
 
 

Enviar-ho per Classroom 
 

http://enxaneta.info/teoria/accent-diacritic/4
http://enxaneta.info/activitats/accent-diacritic/4
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_primaria_2014/prova_2014/catala-2014.pdf
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_primaria_2014/prova_2014/catala-2014.pdf
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TEXT 1 

Llegeix aquest text amb atenció i tria la resposta correcta. Marca-la en 
el full de respostes.

LA CRIDA DEL MAR

 Em dic Ismael. Si m’escolteu amb atenció una estona, sa-
breu com va començar la història que vaig viure a bord del 
Pequod, sota les ordres del capità Ahab. Els meus com-
panys i jo estàvem embarcats en l’aventura impossible de 
capturar Moby Dick, la balena blanca, el monstre més gran 
i terrible de tots els oceans. Abans, però, haureu de tenir 
una mica de paciència perquè us faré seguir les meves 
passes a partir del moment que vaig decidir que havia ar-
ribat l’hora de fer-me novament a la mar.

Sovint he sentit la crida del mar. Sembla una cosa natural en tots els humans. 
El mar és com un gran remolí que ens atrau amb una força irresistible. L’home, 
tard o d’hora, sent l’atracció del mar i segueix el camí que l’ha de portar cap a 
ell. Un cop es troba davant del mar, s’atura encantat, meravellat per les anades i 
vingudes de l’aigua, pels ocells que s’hi llancen per atrapar un peix, per les embar-
cacions que acaben d’arribar o per les que estan a punt de partir. Pot estar badant 
fins que recorda, de sobte, les seves obligacions i se’n torna a casa amb el cap 
ple de colors, olors i somnis de països desconeguts. O, com vaig fer jo, decideix 
embarcar-se quan no hi ha res que el lligui a terra.

El meu paper en qualsevol dels vaixells que he tripulat ha estat sempre poc bri-
llant. Mai no he passat de ser un simple mariner de coberta. Amb això m’he donat 
per satisfet, ja que el meu objectiu ha estat viatjar pel mar, i prou. És esplèndid 
fer allò que realment tens ganes de fer i, a més a més, rebre unes monedes... No 
he sentit mai de cap persona que cobri per viatjar. Al contrari, tots han d’afluixar 
la mosca per pujar a bord!

En aquesta ocasió, i això passava, fixeu-vos-hi bé, l’any 1850, l’impuls que acaba-
va de sentir tenia dos objectius: el primer, tornar-me a embarcar com més aviat 
millor; el segon, fer-ho a bord d’un vaixell balener, com el Pequod. Vaig canviar 
la meva feina de mestre en un poble de mala mort de l’interior per la de mariner. 
Sentia un fort desig de participar en la captura de la balena, la bèstia més gran 
que es pot trobar mar endins.

Amb aquesta intenció, doncs, vaig arribar a New Bedford, a la costa atlàntica, al 
sud de Boston, sense ganes de quedar-m’hi. El meu destí era l’illa de Nantucket, 
on hi ha la tradició que els seus baleners són els més experts.

Herman Melville, Moby Dick, versió de Joaquim Carbó (text adaptat)

HERMAN MELVILLE
Adaptació de Joaquim Carbó

Il·lustracions de Lluïsot
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TEXT 1 

1.	L’Ismael demana paciència al lector perquè explicarà una història...

a. des del principi.

b. que fa posar nerviós.

c. que s’acaba d’inventar.

d. que no sap com va acabar.

2.	L’Ismael diu que havia arribat l’hora de fer-se novament a la mar 
perquè...

a. era la primera vegada que navegava.

b. ja havia navegat altres vegades. 

c. veia el mar per primera vegada.

d. anava un altre cop a Nantucket.

3.	L’Ismael sent la crida del mar. Això significa que sent que...

a. necessita cridar.

b. les onades peten.

c. els mariners criden.

d. té ganes de navegar. 

4.	Què significa ‘sovint’ (subratllat al text)?

a. Mai.

b. Sempre.

c. Una vegada.

d. Freqüentment. 

5.	Segons l’Ismael, sentir atracció pel mar és un fet...

a. estrany. 

b. poc comú.

c. molt normal. 

d. extraordinari.
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TEXT 1 

6.	 L’atracció que exerceix el mar en les persones es compara amb...

a. un monstre. 

b. un somni. 

c. un remolí. 

d. un camí.

7.	 Què significa ‘tard o d’hora’ (subratllat al text)?

a. En un moment o altre. 

b. A primera hora. 

c. Cap al tard. 

d. Fer tard.

8.	 Segons el text, què fa qui s’atura encantat davant del mar?

a. Contemplar el que veu. 

b. Buscar la balena.

c. Llegir un llibre.

d. Cridar.

9.	 Quan algú es troba davant del mar pot quedar meravellat per diversos 
motius. Quin dels motius següents NO apareix al text?

a. Les embarcacions que acaben d’arribar o estan a punt de partir.

b. Els ocells que es llancen al mar per atrapar un peix.

c. La gent que s’hi banya alegrement. 

d. Les anades i vingudes de l’aigua.

10.	Tria l’opció correcta per completar la frase. (No cal que la copiïs a 
l’espai en blanc).

L’Ismael  molts vaixells, però el Pequod havia estat l’únic 
vaixell balener.

a. havia tripulat

b. hagués tripulat

c. tripularà

d. tripulés
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11.	Quina frase significa el mateix que mai no he passat de ser un simple 
mariner de coberta?

a. Mai he estat un simple mariner de coberta.

b. Sempre he estat un simple mariner de coberta. 

c. En cap moment he estat un simple mariner de coberta.

d. A vegades he estat més que un simple mariner de coberta.

12.	Com se sent l’Ismael per ser mariner?

a. Desil·lusionat per no tenir un càrrec important. 

b. Content de poder viatjar mentre treballa.

c. Voldria haver guanyat més diners. 

d. Trist per haver estat poc brillant. 

13.	De què treballava l’Ismael abans d’embarcar-se al Pequod?

a. De mestre. 

b. De capità.

c. D’escriptor.

d. De mariner.

14.	Per què va anar l’Ismael a New Bedford?

a. Per contemplar el mar.

b. Per buscar una feina ben pagada.

c. Per embarcar-se en un vaixell de mercaderies.

d. Per poder participar en la caça de la gran balena.

15.	En aquest text, el narrador…

a. explica una història que li han explicat.

b. no és un personatge de la novel·la. 

c. és el protagonista de la història.

d. parla amb altres personatges.

TEXT 1 



Castellà 

STORY CUBES 

Esta semana en castellano tenéis que inventar una historia a partir de este 

enlace. 

https://view.genial.ly/5bba214002bce40c952422a2/interactive-content-

story-cubes 

Una vez entréis en el enlace veréis esta pantalla. 

 

 

A partir de aquí tendréis que inventar una historia con el resultado de 

cada una de las seis ventanas.  

Para obtener el resultado de cada ventana tendréis que clicar encima de 

ella y después volver a clicar para que el dado se pare.  

Tenéis que hacer lo mismo en cada ventana que encontréis                            

( protagonista, localización, antagonista, mascota, objeto personal y 

acción.) 

Antes de inventar la historia, tendréis que apuntar el resultado de cada 

dado en la ficha de abajo. 

La historia debe tener entre 100-150 palabras. Recuerda las faltas de 

ortografía, si tienes alguna duda de como se escribe una palabra consulta 

el diccionario.  

FECHA DE ENTREGA: LUNES 25/5/20   

(RECUERDA ENVIARLO POR CLASSROOM) 

 

https://view.genial.ly/5bba214002bce40c952422a2/interactive-content-story-cubes
https://view.genial.ly/5bba214002bce40c952422a2/interactive-content-story-cubes


NOMBRE:                                                                            FECHA: 

PROTAGONISTA: 

LOCALIZACIÓN: 

ANTAGONISTA:  

MASCOTA: 

OBJETO PERSONAL:  

ACCIÓN: 

 
HISTORIA INVENTADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

CORRECCIONS ACTIVITATS PREHISTÒRIA 

 
1. Relaciona les columnes i escriu tres oracions. 

 

 

 

 

●      La prehistòria és la primera etapa de la història i la més llarga 
 

 
 
 

●        La prehistòria va des de l’aparició de l’ésser humà fins a la 

invenció de l’escriptura. 

 

 
 
 

●     La prehistòria es divideix en tres etapes: paleolític, neolític i edat   

dels metalls. 

 
 
 

2. Completa el text amb les paraules que hi  falten. 
 

  

 
 

 

 

En el paleolític, els éssers humans s’alimentaven del que trobaven a la natura. 

Pescaven, caçaven i   recol·lectaven  fruits.  Aquests homes i dones eren        nòmades , 

anaven d’un lloc a un altre i vivien agrupats en   tribus , que eren grups petits 

formats per diverses famílies. Fabricaven eines amb ossos d’animals 

i pintaven a l’interior de les coves . 



 

 
 

 

1. Completa amb algunes de les característiques dels éssers humans del Neolític. 
 

 

● Nòmades ●     sedentaris  

● Recol·lectors ●     agricultors  

● Caçadors ●     ramaders  

 
 

● És una pintura del paleolític? Per què? 
 

Aquesta pintura no és del paleolític perquè en aquest període se solien pintar animals aïllats als 
qual  dotaven de volum aprofitant els sortints de la roca. 

 

● A quina època pertany? Per què? 
 

Aquesta pintura pertany a l’època del neolític perquè apareixen grups d’éssers humans dibuixats 
de forma molt esquemàtica.↘ 

 
 

 

2. Relaciona les tres columnes. 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

   



1. Observa la línea del temps i digues per què és incorrecta. 

 

Aquesta línia del temps és incorrecta perquè les etapes de la 

prehistòria estan desordenades. La primera etapa és el paleolític, fa 

1.000.000 d’anys. La segona el neolític, fa 7.000 anys i la tercera 

l’edat dels  metalls, fa 6000 anys. 

 

1. Escriu paleolític, neolític o edat dels metalls segons correspongui. 

● Les persones vivien en ciutats. EDAT DELS 
METALLS 

● Les persones vivien en poblats. NEOLÍTIC 

● Les persones vivien en coves. PALEOLÍTIC 

● Eren  caçadors i recol·lectors. PALEOLÍTIC 

● Eren  agricultors i ramaders. NEOLÍTIC 

● Eren  comerciants, guerrers, artesans. EDAT DELS 
METALLS 

● Varen  construir monuments megalítics. PALEOLÍTIC 

● Varen  fer pintures esquemàtiques. NEOLÍTIC 

● Varen fer pintures amb volum 

aprofitant els sortints de les roques.               PALEOLÍTIC 

● Feien feina amb pedra polida. NEOLÍTIC 

● Feien  feina amb metalls.                                    EDAT DELSMETALLS 

● Feien feina amb pedra copejada                PALEOLÍTIC 
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1. Digues els noms d’aquestes figures:  

 

 

 

2. Completa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vèrtexs Bases Cares Arestes 

12 2 6 6 

Vèrtexs Bases Cares Arestes 

8 2 4 4 

Vèrtexs Bases Cares Arestes 

7 1 6 6 

Vèrtexs Bases Cares Arestes 

10 2 5 5 

1:  Cilindre 2: Piràmide 

Triangular 

3: Prisme 

Hexagonal 

4: Piràmide 

quadrangular 

5: Poliedre regular 

– Tetraedre 

1 

2 

3

 

4

 

1 2 3

 

4

 

5

 



3. Anomena les figures següents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisma rectangular 

  
Piràmide hexagonal Prisma pentagonal 

Piràmide pentagonal Prisma rectangular Piràmide 

quadrangular 

Piràmide octogoanal  Prisma rectangular Prisma hexagonal 

1 2 3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 



4. Calcula l’àrea i el perímetre de les figures següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta figura està formada per dos rectangles: 

Àrea del primer rectangle:  

Base x Alçada = 4 x 3 = 12 𝑚2 

Àrea del segon rectangle: 

Base x Alçada = 4 x 3 = 12 𝑚2 

Àrea total = 12 + 12 = 24 𝒎𝟐 

Perímetre de la figura = 

 4 + 3 + 2 +4 + 4 + 3 + 7 = 27 m 

 

Aquesta figura està formada per dos rectangles: 

Àrea del primer rectangle:  

Base x Alçada = 4 x 3 = 12 𝑚2 

Àrea del segon rectangle: 

Base x Alçada = 8 x 3 = 24 𝑚2 

Àrea total = 12 + 24 = 36 𝒄𝒎𝟐 

Perímetre de la figura =   

3+ 4+ 2 + 3 + 8 + 3 + 3 + 4 = 30m 

 


