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EXPLICACIÓ DE 

L’ACTIVITAT 

QUE POTS 

PORTAR A 

TERME: 

 

Bon dilluns! Avui us portem 

una curiositat. Sabeu que 

hi ha moltes fotografies que 

fan efectes visuals? 

 

Doncs avui us presentem 

un repte visual en el que 

haureu d’identificar quin 

dels caps correspon a cada 

cavall. Aquí us passem la 

pàgina web perquè ho 

pugueu descobrir!  

 

A veure si us aconseguiu 

encertar-ho! 

https://www.adolescents.ca

t/noticia/33733/ets/capac/e

ndevinar/quin/dels/dos/cav

alls/pertany/aquest/cap 

 

Comença a fer realment 

calor i què millor que una 

bona beguda ben fresca per 

veure! 

 

Avui us presentem: 

6 tipus de còctels  

sense alcohol 

 

Us poden refrescar i fer 

gaudir d’una bona estona 

amb els amics i amigues, 

família o vosaltres sols. 

Proveu-los! 

 

https://catalunyacuina.com/lli

sta-de-receptes/6-coctels-

alcohol-facils 

 

 

El dimecres el dia de la 

lectura, ja fa unes 

setmanes vam exposar la 

poesia, però com que és 

un tema que agrada molt 

avui us recomanem un 

autor anomenat: 

DEFREDS. 

 

A continuació us enviem 

una pàgina web en el que 

hi apareixen moltes de les 

seves poesies que estan 

en els seus llibres. Feu-li 

un cop d’ull, perquè segur 

que us enganxa! 

 

https://www.pinterest.es/ch

antalsaro06/defreds/ 

 

Heu sentit mai a parlar... 

de les ombres xineses? 

 

És una expressió artística 

molt curiosa i que segur 

que molts de vosaltres heu 

jugat amb es ombres d’una 

habitació o de la vostre 

pròpia ombra. Doncs avui 

us portem el vídeo en el 

que us ensenyaran 

l’experiment per poder 

realitzar ombres xineses! 

Sereu uns amants de les 

ombres xineses? 

 

https://www.ccma.cat/tv3/s

uper3/dinamiks/ombres-

xineses/video/5632300/ 

 

Sabeu què són els jocs 

paralímpics? 

 

Són una competició 

internacional, en el que 

participen atletes amb 

diversitats físiques, 

mentals i/o sensorials. 

 

És important posar en 

coneixement aquesta 

competició, així doncs a 

continuació us passem un 

vídeo amb imatges 

d’aquesta competició! 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=lqtb-whkQQc 
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