QUADERN
D'INVESTIGACIÓ

Viatge a
l'Índia

ESCOLA BARRUFET

MISSIÓ 12

ETAPA 1: BARCELONA-ÍNDIA

Pots fer un dibuix del que més t’ha agradat del teu
viatge?

L’EQUIP QUE FINALITZI ABANS L’ETAPA 1,
GUANYARÀ EL BITLLET D’AVIÓ ESPECIAL
ULTRARRÀPID, QUE LI PERMETRÀ ARRIBAR EL
PRIMER AL SEU DESTÍ!

MISSIÓ 1
Per sort, ja teniu passaport i us han enviat els bitllets
d’avió i diners per a poder-hi anar. Us han enviat els
diners en rúpies, la moneda de l’Índia: exactament
2.000 rúpies, que semblen molts diners.

TASQUES
Cerqueu a Internet un conversor de moneda:
Quants euros són 2000 rúpies? Haureu de demanar
més diners per a passar una setmana a l’Índia,
comptant transport, allotjament i menjar?
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MISSIÓ 2

MISSIÓ 11

Sabeu que aneu a un lloc anomenat selves de Madhya
Pradesh, un estat de L’Índia, on el clima és
subtropical. Heu de fer la maleta i no sabeu quina
roba us heu d’emportar....

Cerqueu a google el lloc web oficial de National
Geographic.

TASQUES
Cerqueu les característiques del clima subtropical
en algun llibre de la biblioteca (Consell: mira la
CDU per saber on has de cercar).
Apunta la referència bibliogràfica del llibre on ho
heu trobat de la següent manera:
Títol:
Autor/a:
Editorial:
Any de publicació:

TASQUES
El primer resultat us serveis? Per què?

En què us fixeu per saber si és el web oficial de
l’entitat?

Cerqueu la manera de contactar amb ells a través
del seu web oficial. On ho trobeu?

A quina o quines parts del llibre has trobat
aquesta informació?
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MISSIÓ 10

MISSIÓ 3

Heu de comunicar els vostres descobriments!

Heu llegit alguna cosa anomenada “monsó”. Cerqueu
a la Viquipèdia.

TASQUES

TASQUES

Escriviu un paràgraf de 5 línies màxim sobre el que
heu investigat.
Com que no voleu quedar malament, empreu el
corrector de català per assegurar-vos que no feu
faltes d’ortografia:
https://www.softcatala.org/corrector/
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Hi ha poca informació sobre el monsó a l’Índia a la
Viquipèdia en català. Mireu el menú lateral de la
plana web en català i cliqueu a l’idioma
“espanyol”.
Hi ha més informació a la plana en català o a
l’altra en castellà? Per què creus que deu ser?
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MISSIÓ 4

ETAPA 3: LA TORNADA A CASA

Sortireu de l’estació de Sants a Barcelona en tren per
arribar a l’aeroport.

QUI ACABI ABANS L’ETAPA 3 GUANYARÀ EL
PRIMER PREMI A LA INVESTIGACIÓ QUE
ATORGA L’ENTITAT NACIONAL GEOGRAPHIC.

TASQUES

MISSIÓ 9

Entreu al web de Renfe Rodalies i empreu el
cercador de trens.
Trieu l’estació de sortida i la de destí.

Heu tornat a casa! Heu de comunicar el que heu
descobert.

TASQUES

Trieu el dia d’avui.
Trieu la franja horària, heu d’arribar a l’aeroport
abans de les 10 del matí!

Cerqueu un mapa de l’Índia en un atles de la
biblioteca, calqueu-lo i marqueu amb una X el lloc
exacte on heu trobat més tigres.

Apunteu l’hora a la que agafareu el tren:
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MISSIÓ 8

ETAPA 2: MADHYA PRADESH

Esteu ja a la selva i no sabeu on anar per trobar els
tigres. Voleu preguntar a les persones del poblat on
sou allotjats, però no sabeu hindi, l’idioma local.

QUI COMPLETI ABANS L’ETAPA 2, GUANYARÀ
EL SÚPER ANTIDOT UNIVERSAL PER TOTS ELS
VERINS DE SERPS (QUE A L’INDIA N’HI HA
MOLTES)!

TASQUES

MISSIÓ 5

Entreu al traductor de google:
https://translate.google.com i cerqueu com es diu
“tigre” en hindi. Apunteu-ho.

Ara escolteu com sona la paraula per pronunciar-ho
bé i no confondre’s, potser esteu dient “lavabo”!
Repetiu-ho tots els membres del grup en veu alta.

Ja heu arribat! Teniu com a missió investigar la fauna
de les selves de Madhya Pradesh. Heu trobat un llibre
titulat "ILUMINATURA" a la biblioteca de l’escola on
sabeu que hi apareixen alguns animals de l’Índia.

TASQUES
Poseu-vos les ulleres especials per veure-hi bé!
Apunteu el nom de 3 animals nocturns i 3 diürns.

8

5

MISSIÓ 6

MISSIÓ 7

Heu decidit que l’animal que més us interessa és el
tigre.

Voleu veure imatges dels tigres a Internet, així que...

TASQUES
Cerqueu un llibre de coneixements que us parli dels
tigres a la biblioteca de l’escola, utilitzant el
catàleg de l’escola ePèrgam (mireu a Internet
triant la vostra escola). Consell: consulteu el
sumari o índex dels llibres per estalviar-nos temps.
Què vol dir “599”, el número que posa al teixell?

TASQUES
Cerqueu a Google i poseu “tigre india” a la caixa
de cerca
Cliqueu a imatges.
Us agrada tant el que veieu, que en voleu imprimir
una per la llibreta. Com que de vegades les
imatges són massa petites per imprimir i no es
veuen bé, cliqueu a “Eines” i trieu “Mida gran”.

Apunteu 2 coses que heu après sobre els tigres:
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