
NATURALS.-                         UNITAT 8: LES FORCES

– Pàg. 120: 

● Activitats n.º 1 i 2 al quadern.       

– nº1:

➔ Efecte 1: posada en moviment (d’un cos que està en repòs).

➔ Efecte 2: posada en repòs (d’un cos que està en moviment).

➔ Efecte 3: modificar/canviar el moviment d’un cos.

– nº2:  Exemples: goma elàstica, plastilina, fang, pasta de pa, pilota de plàstic, globus, 

xicle,...

– Pàg. 121: 

● Activitats n.º 3 i 4 al quadern.  

– nº3:

➔ La força de la gravetat és la força responsable del fet que els cossos siguen atrets 

cap a la superfície de la Terra, per això quan botam tornam a caure a terra. 

Explicació:

La força de la gravetat afecta al moviment, bàsicament en dos casos:

1. Amunt i avall.

Si deixam caure una pilota cap avall, aquesta serà atreta per la Terra i la seva velocitat de 

caiguda serà major contra més alt es deixi caure.

Si enlloc de deixar-la caure la llançam cap amunt, la pilota només amollar-la anirà frenant-

se, atreta per la força de la gravetat, per tant pujarà, es frenarà i a continuació començarà 

a caure cap avall.

2. Llançaments.

Quan llançam la pilota, exercim sobre aquesta una força i li comunicam una velocitat cap 

endavant. Però al mateix temps, la gravetat exerceix sobre la pilota una força cap avall. 

Per consegüent, en el moment que amollem la pilota, la gravetat fa que comenci a 

moure's cap avall, cada vegada a més velocitat. El resultat d'aquests dos moviments, cap 

endavant i cap avall, és que la pilota es desplaça seguint una trajectòria corba.
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– nº4: El pes d’un cos és la mesura resultant de l’acció que exerceix la gravetat terrestre 

sobre un cos.  El pes d’un cos depèn de la massa que té; els cossos que pesen més 

tenen més massa que els que pesen menys.

CATALÀ.-                            UNITAT DIDÀCTICA n.º 12                           

– Pàg. 164: Comprensió lectora. Activitats del n.º4 al 14.

● Nº4:  El títol del text és  «Gegants i capgrossos».

● Nº5: – «La seva història»

        – «Figures amb un fort arrelament».

        – «En Cabrit i en Bassa».

● Nº6 : Segons la tradició , els gegants varen ser adquirits per l’Ajuntament de Sóller 

l’any 1630.

● Nº7: Eren una parella de pagesos.

● Nº8: Surten al carrer els dies de festa.

● Nº9: Sempre els acompanyen els xeremiers i els flaviolets.

● Nº10: Els gegants es diuen en Cabrit i en Bassa i, la geganta és na Tomassa.

● Nº11: Na Tomassa la va construir l’Associació de Pares i Mares del col·legit públic 

Sant Bartomeu d’Alaró.

● Nº12: Perquè na Tomassa pesava massa i era difícil poder-la moure i fer-la ballar.

● Nº13: En Cabrit pesa 53 quilos, un quilo més que en Bassa.

● Nº14: En Mariano «Kake» Portas va ser l’encarregat de la construcció dels 

gegants.

– Pàg, 167: NOTÍCIA. Activitats n.º1 i 2.

● Nº2: 

 a) Que s’ha suspès la trobada de gegants i capgrossos de Montuiri.

 b) L’organització.

 c) A Montuiri.

 d) El proper dissabte.

 e) Per motius meteorològics.

– Pàg. 173: Organitzam una excursió. Activitats: 1 (individual), 2, 3 i 4. Preguntes obertes.



– Pàg. 198: Activitats de repàs: nº1, 3, 4 i 5.

● nº1: MAQUINETA  – CADIRA  – CONILL  – ESQUÍ  – ESCUT  --PAQUET  –  

QUADRE.

● Nº3:           anacard  – aquell  – biquini  –  correja  – cuixa  –  delinqüent  –  carta  – 

                              curta  –  coix  –  roques  –  pasqües  –  qüestió

● nº4: 

– Pasqua = Pasqües    –   poca = poques   –  estaca = estaques  

–  arca = arques   –  banca = banques   –   barca = barques

● nº5:  cistell  –  importància  –  cereal.

– Pàg. 199:  Activitats de repàs: nº7.

● Nº7: – següent  –  agost  –  àguila  –  abrigar  –  figuera  –  aigüera  

       –  piragües  – aguiat  –  espigues  –  degustar  –  guepard  – galleta


