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Estimats amics rosegadors: el curs ja s’acaba i
les vacances són a tocar! Així que he tingut una
idea extraràtica... Què us semblaria venir a visitar-me a Ratalona aquest estiu? Junts, passarem
unes vacances divertidíssimes i us convertireu en
enviats especials de L’Eco del Rosegador!
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ELS QUADERNS MÉS DIVERTITS!

Un quadern per divertir-vos alhora que treballeu totes les assignatures!
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Totes les activitats tracten els diferents àmbits de coneixement treballats
durant el curs escolar.
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Amb il·lustracions a color que fan que els exercicis siguin divertits i dinàmics.
A les pàgines de comprensió lectora hi trobareu fragments de les aventures
de Geronimo Stilton!
Segur que passeu un estiu de bigotis! Així que el quadern inclou un espai final
en què podreu reflectir tot allò que us passi per conservar-ne el record.
El quadern conté també un solucionari perquè pugueu corregir els
exercicis a mesura que els aneu completant. D’aquesta manera veureu
què necessiteu reforçar.

troquel
OBSERVACIONES:

Fecha:

10235459

www.geronimostilton.cat

estampación:

uvi mate

5è

PRIMÀRIA

ELS QUADERNS MÉS DIVERTITS!

GER_5EP_CAT_Libro.indb 1

22/3/19 12:43

El nom de Geronimo Stilton i de tots els personatges i detalls relacionats amb ell són copyright, marca registrada
i propietat exclusiva d’Atlantyca S.p.A. Tots els drets reservats. Es protegeixen els drets morals de l’autor.

Textos de Geronimo Stilton
Il·lustracions:
C. Aliprandi, P. Antista, G. Arena, F. Barbieri, D. Barozzi, C. Belleello, M.L. Bellocco, I. Bigarella,
S. Bigolin, W. Bluecheese, L. Braga, Bram, V. Brambilla, F. Brusco, V. Cairoli, A. Campo, F. Castelli,
D. Cerchi, C. Cernuschi, L. Chiavini, S. Copercini, D. Corsi, M. Dallorso, C. De Bernardi, P. De Capite,
M. De Filippo, A. Denegri, R. Denti, L. De Pretto, G. Di Dio, G. Facciotto, F. Fausone, P. Ferrante,
G. Ferrario, F. Ferron, C.A. Fiaschi, E. Folli, M. Fontina, D. Geremia, S. Gianoli, V. Grassini, G. Guindani,
L. Keys, C. Livio, D. Loizedda, C. Marrese, Mirellik, A. Mossa, A. Muscillo, E. Nori, N. Pasquetto,
A. Pastrovicchio, U. Pezzoli, S. Piazza, R. Pierpaoli, B. Pisapia, L. Ponzani, R. Ronchi, C. Sacchi, R. Sisti,
J. Stracchi, B. Tabasco, K. Tancel, V. Termini, E. Tomasutti, T. Topraska, D. Turotti, L. Usai, T. Valsecchi,
D. Verzini, Wasabi Studio, G. Zaffaroni, A. Ziche

© 2008 - Edizioni Piemme S.p.A., Via Tiziano 32 - 20145 Milán - Italia
www.geronimostilton.com
© 2019 de l’edició en llengua catalana: Grup Editorial 62, S.L.U.
Drets internacionals © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi, 8, 20123 Milà - Itàlia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.it
Primera edició: maig del 2019
ISBN: 978-84-9137-773-3
Dipòsit legal: B. 5.651-2019
Imprès a Catalunya
Edicions 62, S.L.U.
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.estrellapolar.cat
No es permet la reproducció total o parcial d’aquest llibre, ni la seva incorporació a un sistema informàtic,
ni la seva transmissió en qualsevol forma o per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia,
per gravació o per altres mètodes, sense el permís previ i per escrit de l’editor. La infracció dels drets mencionats
pot ser constitutiva de delicte contra la propietat intel·lectual (Art. 270 i següents del Codi Penal). Tots els drets reservats.
Stilton és el nom d’un famós formatge anglès. És una marca registrada de L’Associació de Fabricants de Formatge Stilton.
Per a més informació: www.stiltoncheese.com

GER_5EP_CAT_Libro.indb 2

22/3/19 12:43

Vacances extraràtiques és una col·lecció de quaderns de Geronimo Stilton
dissenyats per repassar, de manera lúdica, els continguts que s’han treballat durant el curs
escolar. Per a això, es proposen activitats de les diferents àrees del currículum: llengua
catalana, llengües anglesa i castellana, matemàtiques i coneixement del medi natural i social.
També s’hi inclouen pàgines d’art i d’entreteniment.
Les activitats són divertides i didàctiques, i es presenten mitjançant els personatges dels llibres
de Geronimo Stilton, que fan de fil conductor.
El quadern conté activitats a doble pàgina de cada matèria, seguides de les solucions a les
pàgines finals del quadern.
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Per ﬁ has vingut!
Estava impacient
per conèixer-te...
A partir d’avui formaràs part dels meus

ENVIATS ESPECIALS i passaràs un estiu
extraràtic amb els meus amics i amb mi.
Entra tu també a la meva redacció!
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BENVINGUT AL
Estàs a punt per venir a Ratalona
i convertir‑te en un enviat especial
de L’Eco del Rosegador?
Ja ho sé, ja ho sé, també has de fer
els deures, però no t’amoïnis: ja m’he
posat d’acord amb els teus pares i jo
m’ocuparé, amb tota la meva família
i els meus amics, de mantenir‑te en forma

durant les teves vacances a Ratalona!
Segueix‑me i t’explicaré com ho farem!
Et pots divertir amb les matemàtiques amb

AMPERE VOLT...

la companyia d’

...o relaxar-te amb
apassionants!

BENJAMÍ i les seves lectures

Jo t’espero a les pàgines de
LLENGUA perquè et converteixis
en un periodista... de morro fi!

I l’AVI BERENGUER et donarà
alguns consells de comportament
en l’apartat «Educació en valors».
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NOSTRE EQUIP
Patty Spring

et dirà
«Benvingut» o, més ben dit,
«Welcome» a les pàgines d’anglès.

I amb PANDORA
entraràs al món de mil colors
de l’educació artística.

També faràs un repàs de les assignatures de
CIÈNCIES SOCIALS I CONEIXEMENT DEL MEDI.

Martin Gala t’acompanyarà
en el descobriment de les ciències
naturals...

TEA

, les ciències
...i, amb
socials es convertiran en el joc
més divertit!

Però ara... posem fil a l’agulla!
Segur que ens divertirem,
paraula de Stilton ...

Geronimo Stilton!
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M’he apuntat a l’agenda la llista de
pàgines de cada MATÈRIA. Cada vegada que
completis una pàgina, busca el número de
la pàgina i ratlla’l. Així podràs veure quins
exercicis et falten i quins ja has fet!
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A partir de la pàgina 107
trobaràs totes les solucions.
NO les consultis si no has acabat
tots els exercicis!
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Coneixement del medi
El cim més alt del món
Geronimo i Hiena han quedat per anar a escalar.

Hiena

Durant l’excursió,
avança lleuger i amb energia;
en canvi, Geronimo de seguida es cansa i esbufega.
Té la sensació d’estar pujant el cim més alt del món.
Fes l’activitat sobre els pics més alts d’Espanya
perquè Geronimo vegi que hi ha muntanyes
molt més elevades i escarpades que aquesta.

Observa el gràfic i identifica-hi les muntanyes més altes d’Espanya.
4.000

Aneto
Alcazaba

3.000

Mulhacén

2.000
1.000
0

Pocets

1

2

3

4

5

6

3.718 m 3.479 m 3.404 m 3.396 m 3.375 m 3.366 m

Teide
Veleta

Relaciona aquests rius de la península Ibèrica amb la longitud
corresponent. Després, ordena’ls de més a menys llarg.
Duero

1.007 km

Ebre

930 km

Guadalquivir

897 km

Guadiana

818 km

Tajo

657 km
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Educació en valors
Les tres erres
Els ciutadans de Ratalona són conscients que l’activitat
humana té un fort impacte en el medi ambient. Per això,
intenten tenir-ne cura respectant la regla de les tres erres:
reduir, reutilitzar i reciclar. És una proposta molt senzilla
que tothom pot dur a terme. Tu també pots posar el teu
gra de sorra per preservar el nostre planeta. Fes aquestes
activitats i descobreix-ho.
Classifica al lloc corresponent els objectes o materials que llencem
al contenidor verd i els que dipositem al contenidor groc.

un pot de maionesa • un pot de melmelada • un bric de llet
una ampolleta de colònia • una garrafa d’aigua • una llauna de refresc

De quin color és el contenidor on van el cartró i el paper?

11
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Anglès
It’s a sunny day
Geronimo, BENJAMÍ i PANDORA
han fet una escapada a Londres per
conèixer la ciutat. Sorprenentment, totes
les prediccions meteorològiques han
fallat: no plou i fa un dia radiant. Com
diuen els anglesos: «It’s a sunny day».
Observa les imatges i omple els buits amb les paraules proposades.

snow • rain • sun • wind

Escriu el nom de les quatre estacions en anglès.

12
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Anglès
Relaciona cada frase amb el dibuix corresponent.

Today it’s foggy.

Today it’s sunny and hot.

Today it’s windy and cold.

Today it’s snowing.

Today it’s raining.

Today it’s cloudy.

13
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Matemàtiques
Ruta per Europa
Geronimo i Patty marxen de ruta
per Europa. Ja ho tenen tot a punt per
agafar l’avió a Ratalona. Patty
s’ha documentat sobre els països que
visitaran per estar ben informada.
Fixa’t en les dades que ha trobat!

Observa el nombre d’habitants d’aquests països d’Europa.

EspaNYa: 46.659.302
França: 66.989.083
Itàlia: 60.589.445

països baixos: 17.081.507 Alemanya: 82.521.653
Regne unit: 65.808.573 Rússia: 143.990.000
Polònia: 37.972.964

• Ordena els països de més a menys poblats.

Escull tres països i escriu amb lletres el nombre d’habitants.

14
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Coneixement del medi
Devoradors d’energia
Els habitants de Ratalona consumeixen
un munt d’energia amb totes les activitats
que fan. Aquesta energia fa funcionar
vehicles, electrodomèstics i tota mena
d’estris i aparells.

Classifica aquestes fonts d’energia en renovables i no renovables.

Renovable

no Renovable

Petroli
Energia solar
Biomassa
Carbó
Energia nuclear
Energia eòlica
Energia hidràulica

Quan endolles un aparell, l’energia elèctrica es transforma
en altres tipus d’energia. Descobreix quins tipus hi ha completant
les frases amb les paraules proposades.

MecÀnica • Química • Tèrmica • lumínica
• Encenem
un llum.

• Surt escalfor de la
planxa, de la
calefacció o del forn.

• Carreguem la
bateria del mòbil.

• Gira el ventilador,
la batedora o el
trepant.

és energia

és energia

és energia

és energia

..................

..................

..................

..................
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