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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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ACTIVITAT 1
MATEMÀTIQUES
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Per a aquest primer dia de campus, l’Alexia Putellas, la gran capitana de 
l’equip i millor jugadora del món (2021), et proposa treballar les unitats de mil 
(UM), les centenes (C), les desenes (D) i les unitats (U). Completa la taula.

3 52 4 3.000 + 200 + 50 + 4 = 3.254

8.722

541

5.000 + 100 + 40 + 5 =

7.000 + 70 + 6 =

3.000 + 8 =

1 18 2

7 70 6

5 55 3

8 2

UM DC U Suma Resultat

Resta 2 desenes a 2.560:
Suma 5 unitats a 754:
Resta 1 unitat de mil i 2 desenes a 8.076:
Suma 3 centenes i 7 unitats a 1.122:

00
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ACTIVITAT 2
ANGLÈS

Per a aquest primer dia de campus, l’Alexia Putellas, la gran capitana de 
l’equip i millor jugadora del món (2021), et proposa treballar les unitats de mil 
(UM), les centenes (C), les desenes (D) i les unitats (U). Completa la taula.

És el primer entrenament i en Gerard Piqué, gran defensa i capità 
de l’equip, repassa i ordena els noms dels dies i els mesos en anglès. 
Omple les caselles buides.    

FEBRUARY

MAYAPRIL

AUGUST

NOVEMBER

SEPTEMBER

JUNE

Completa les caselles amb els mesos de l’any que hi falten.
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ACTIVITAT 3
LLENGUA

Avui és el primer dia i l’Aitana Bonmatí, creadora de bona part del joc de 
l’equip, et demana una presentació que inclogui, com a mínim, els punts 
següents. Ves-los marcant per no oblidar-te’n cap.

El teu nom
L’edat que tens
El lloc on vius
El teu animal preferit
El teu menjar preferit
El color que més t’agrada
La posició en què t’agradaria jugar
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ACTIVITAT 4
CIÈNCIES
SOCIALS

A ningú li agrada que li diguin mentides, i a l’Ansu Fati encara menys. Com 
a bon golejador que és, detesta que li «marquin un gol» amb falsedats. 
Ajuda’l a convertir aquestes frases en vertaderes.

A l’alba és quan el sol està més elevat.

La Terra és més gran que el Sol.

La Terra triga 100 dies a fer la volta al Sol.

La major part de la Terra està coberta de terra ferma.

La Lluna triga uns 5 dies a fer la volta a la Terra.

La Lluna és una estrella.

Al migdia és quan el sol està més elevat.
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ACTIVITAT 5
CIÈNCIES

NATURALS

La Marta Torrejón, gran defensa de l’equip i amant de la natura, posa els 
cinc sentits en tot el que fa. Fes el mateix. En cada grup de paraules n’hi 
ha una que no està relacionada amb el sentit que indica la imatge. Ratlla-la.

OLFACTE Pituïtària / Perfum / Nas / Olor / Salat / 
Respirar / Fossa nasal

OÏDA
Timpà / Cargol / So / Dermis / Nervi 

auditiu / Orella / Música

GUST Aspre / Papiŀla gustativa / Amarg / 
Àcid / Salat / Dolç / Llengua

TACTE Epidermis / Pituïtària / Suau / Fred / 
Terminació nerviosa / Dits / Pell

VISTA Llum / Calor / Pupiŀla / Nervi òptic / 
lris / Còrnia / Retina / Lents 

L’olor d’un perfum: 

El cant dels ocells: 

Un paisatge bonic: 

Una abraçada forta: 

Un pastís de xocolata:

Quin sentit ens 
permet gaudir cada 

una d’aquestes 
experiències?
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ACTIVITAT 6
EXPRESSIÓ
ARTÍSTICA

El futbol i els sudokus són les grans afi cions d’en Pedri, l’excepcional 
migcampista blaugrana. Accepta el seu repte i resol aquest sudoku. 
Cada dibuix pot aparèixer només una vegada en 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. 
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ACTIVITAT 1
MATEMÀTIQUES
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L’Alexia segueix el fi l del primer dia i et presenta més exercicis de 
números. Llegeix cada pista i relaciona-la amb el número que descriu. 

Completa la sèrie.

Número ordinal de dues xifres

3 centenes i 7 unitats

2 centenes i 7 unitats

Té 5 centenes i és un número parell

Número parell de tres xifres menor que 200

Número ordinal d’una xifra

Té 2 desenes

Té 5 desenes i és un número imparell

504

53

7è

13è

307

162

21

207
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