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són una manera divertida i eficaç de refrescar 
els coneixements adquirits durant el curs escolar. 

Les activitats didàctiques estan adequades a cada edat 
i alternen sis àrees de treball, introduïdes per sis 

futbolistes de primer nivell: Gerard Piqué, Aitana Bonmatí, 
Ansu Fati, Marta Torrejón, Pedri i Alexia Putellas.

www.estrellapolar.cat
@estrellapolareditorial
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1 + 3 9 + 4 2 + 3 + 4 8 + 9

10 – 8 31 – 2 6 + 6 17 + 3

22 – 2 27 – 4 24 + 6 19 + 2

8 – 1 – 2 18 – 4 4 – 3 20 – 5

19 + 2

20 – 5

ACTIVITAT 1
MATEMÀTIQUES
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L’Alexia Putellas, Pilota d’Or i capitana de l’equip, et proposa aquest 
exercici per començar el primer entrenament. Pinta de blau els escuts amb 
una operació el resultat de la qual sigui un número parell, i de vermell els 
que continguin una operació el resultat de la qual sigui un número imparell. 

Els números parells són els que acaben en 0, 2, 4, 6 o 8.
Els números imparells són els que acaben en 1, 3, 5, 7 o 9.

INFORMACIÓ CLAU
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VOCABULARY

Who has blue eyes?

Who is wearing a headband?

Who is wearing gloves?

Who has brown hair?

Who is wearing a green shirt?

MarionaCaldentey

What colour is your hair?

What colour are your eyes?Do you wear glasses?

Do you like wearing hats?

Yes, l do

Yes, l do

No, l don’t

No, l don’t

M

SandraPaños

S

Frenkie
de

Jong

Marc-A
nd

ré
te

r Stegenn

ACTIVITAT 2
ANGLÈS

En Gerard Piqué llueix amb orgull el braçalet de capità de l’equip. Avui 
és el primer dia del campus, i et vol presentar alguns dels seus companys. 
Fixa-t’hi bé i respon les preguntes següents sobre el seu aspecte físic. 

to have = tenir
to wear = portar posat

to like = agradar

glasses = ulleres
shirt = samarreta

headband = diadema
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L’Aitana Bonmatí, creadora del joc blaugrana des del mig camp, vol que et 
presentis perquè avui és el primer dia d’entrenament. Perquè et sigui més 
fàcil, respon les preguntes següents.

 Com et dius?
 Quants anys tens?
 On vius?
  Tens cap animal domèstic? Si és així, 
quin animal és i com es diu?
 Qui són les teves jugadores preferides?
 Qui són els teus jugadors preferits?

ACTIVITAT 3
LLENGUA

T_10292355_BARÇA. Quadern de vacances 2n primaria_001-112.indd   8 24/3/22   14:17



9

A més a més de fer gols, a l’Ansu Fati li agrada molt viatjar en avió, el mitjà 
de transport que més fan servir els futbolistes. Però n’hi ha molts més. 
Relaciona’ls segons si serveixen per desplaçar-se per terra, pel cel o per 
l’aigua, i respon les preguntes.

TERRESTRES

AQUÀTICS

AERiS

Helicòpter

Llanxa

Tren

Cotxe

Globus aerostàtic

Submarí

Tractor

Bicicleta

Transatlàntic

Avioneta

Autobús

Moto

Barca

Quin mitjà de transport va per sota l’aigua?

Quin mitjà de transport serveix per treballar al camp?

Quin mitjà de transport funciona pedalant?

Quin mitjà de transport es desplaça per les vies?

ACTIVITAT 4
CIÈNCIES
SOCIALS
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El primer dia, la Marta Torrejón, puntal de la línia defensiva de l’equip i 
amant de la natura, et proposa que facis un experiment: cultivar l’enciam 
sense terra, només amb aigua. En Piqué no s’ho ha volgut perdre.

Materials Es fa així

• Got o fl ascó
• Tija d’enciam romana o similar

• Aigua

1. Demana a un adult que talli 
7 centímetres com a mínim 

de la part inferior de la 
tija de l’enciam. 

2. Posa un centímetre d’aigua en el 
got o fl ascó, afegeix-hi la part 

tallada de l’enciam i deixa-ho a 
la fi nestra o en un lloc on hi toqui 
el sol. Cal vigilar-ho cada dia per 
anar afegint aigua a mesura que 

s’evapora la que hi ha o per 
canviar-la si s’enterboleix molt. 

Al cap d’una setmana, veuràs brots 
nous al mig de la tija. Si vols, pots 

trasplantar la tija a un test o deixar 
que segueixi creixent a l’aigua.

ACTIVITAT 5
CIÈNCIES

NATURALS
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En Pedri té molta habilitat driblant els contraris al camp i fent sudokus 
en temps de lleure. Completa aquest tenint en compte que cada dibuix 
només pot sortir un cop a cada fi la i cada columna.

Sabies que...? 

Bona feina! Ves a la pàgina 102 i pinta-hi una part de l’escut 
per certifi car el teu progrés.

Als seguidors del Barça se’ls diu «culers» perquè 
quan el seu camp antic va quedar petit, la gent 
s’asseia al mur de l’estadi i deixava a la vista 

una fi la de culs molt curiosa. 

ACTIVITAT 6
EXPRESSIÓ
ARTÍSTICA
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L’Alexia ha anat a comprar l’esmorzar per a les seves companyes: 
3 bosses de magdalenes (amb 4 magdalenes cada una), 4 barres 
de pa i 2 quilos de pomes. Quant ha pagat en total? 

Preu de les magdalenes:

Preu de les pomes:

bosses  x

quilos de pomes x 5 euros

magdalenes x 1 euro

barres de pa x 2 euros

= 

= 

= euros

+ +

euros

euros

magdalenes

magdalenes

euros

=

=

Preu de les barres de pa:

Preu total de les magdalenes, 
les barres de pa i les pomes:

En total, l’Alexia ha pagat euros.

ACTIVITAT 1
MATEMÀTIQUES
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