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E ENTRENA’T

 De qui és l’escola? 

   El nom de l’escola.

   Els espais de l’escola.

   La cura del material escolar.

    Les persones que treballen  
a l’escola.

1

 Per a què serveix un calendari? 

   El pas del temps: abans i ara.

    Els dies de la setmana  
i les parts del dia.

   Els mesos de l’any i les estacions.

   El calendari.

4

 Per què la Tània va de iogurt? 

   Els oficis.

   Les feines que donen un servei.

   La feina a les fàbriques.

   Els residus.

   La feina al camp.

7

 Drac, roses i llibres…? 

   La diada de Sant Jordi.

   Roses i llibres.

   La llegenda de sant Jordi.

   Construcció de titelles de dit.

10

 Què tenen en comú les 3 imatges? 

   El paisatge de costa.

   El mar.

    Els elements humanitzats  
i els elements naturals.

   Els cartells indicadors.

13

 Família, amics o veïns? 

   Les relacions entre les persones.

   La diversitat de famílies.

   La família pròpia.

   Les feines de casa.

2

 Com és un faig a l’hivern? 

   Els mesos de l’hivern.

   La roba de l’hivern.

    Les fruites i les verdures  
de l’hivern.

   Els arbres.

   Les festes de l’hivern.

5

 Què, on aniran de vacances? 

   La localitat pròpia.

   Els pobles i les ciutats.

   Els serveis.

   Els transports.

   Les decisions en comú.

8

 Com era l’època dels avis? 

   Els jocs d’abans.

   Objectes d’abans i objectes d’ara.

   El pas del temps en els oficis.

   Els canvis de costums.

11

 Quanta aigua cau un dia de pluja? 

   L’observació del temps.

   Els símbols del temps.

   El temps en la natura: les estacions.

   Els mapes del temps.

   Construcció d’un pluviòmetre.

14

 Què té de bo la tardor? 

   El temps a la tardor.

   La roba de tardor.

   Els productes de tardor.

   Les festes de la tardor.

3

 Què explicaries a les turistes? 

   El barri i els seus serveis.

   El mobiliari urbà.

   Els tipus de cases.

   Els tipus de barris.

6

 Si és primavera, què hi falta? 

   La roba de primavera.

   Les festes de primavera.

   La natura a la primavera.

    Les fruites i les verdures  
de primavera.

    Les festes de la primavera.

9

 Què és la llegenda d’un mapa? 

   El paisatge de muntanya.

    Els canvis en els paisatges  
naturals.

   L’aigua a la muntanya.

   La llegenda d’un mapa.

12

 Qui parla de l’estiu? 

   Els mesos de l’estiu.

   La fruita de l’estiu.

   Les activitats a l’aire lliure.

   La revetlla de Sant Joan.
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