
El quadern d’estiu per refrescar-te la ment
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Avui la Daniela vol visitar la Font Blanca, una font preciosa que està 
situada al cor del Bosc Espinós. Fa una bona estona que camina,  
però no la troba i comença a estar cansada. Per sort, a l’entrada  

del bosc, s’ha trobat una geganta i un follet. 

—Hola! Soc la Daniela. 
M’agradaria...

—Jo soc la Gira-sola —diu 
la geganta, sense deixar que la 
Daniela acabi la frase.

—I jo, l’Ígor. He d’arribar a 
l’Arbre del coneixement i no sé per 
on s’hi va. Vull anar-hi pel camí més 
curt —els diu el follet.

—Doncs jo em vull banyar al llac 
—torna a interrompre la geganta—. 
Però com que faig 10 metres no sé si  
hi cabré. El meu mapa és tan petit que 
el llac no hi surt.

—Al meu mapa sí que hi és  
—contesta el follet—. Cada quadrat fa 
un km2, només has de comptar quants 
quadrats fa el llac al mapa i calcular,  
aproximadament, quants quilòmetres quadrats té. 

—¡Hola! Soy Daniela, me gustaría...
—Yo soy Girasola —dice la giganta, sin dejar acabar a 

Daniela.
—Y yo, Ígor. Tengo que llegar  

al Árbol del conocimiento y no sé el camino. Quiero ir 
por el más corto —les dice el duende.

—Pues yo quiero bañarme en el lago —vuelve a 
interrumpir la giganta—. Pero mido 10 metros y no sé si 
quepo. Mi mapa es tan pequeño que no aparece el lago.

—En mi mapa sí aparece —contesta el duende—. 
Cada cuadrado mide un kilómetro cuadrado, solo tienes 
que contar cuántos cuadrados mide el lago en el mapa y 
calcular, aproximadamente,  
cuántos kilómetros cuadrados tiene. 
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La geganta hi cap, al llac?  
Aproximadament, quants quilòmetres  
quadrats té?

_________________________________



—Moltes gràcies —diu la geganta—. 
M’agradaria ajudar-vos d’alguna manera…

—Tens bona punteria? Si vols em pots 
llançar ben amunt perquè arribi al meu 
destí. Els follets som com de goma i no 
ens trenquem tant com altres espècies més 
fluixes. 

—D’acord, però necessito saber 
exactament a quants metres t’he d’enviar.

—Gràcies per calcular-ho —agraeix el 
follet a la 

Daniela—. Té, et regalo el mapa, a mi ja 
no em servirà de res!

 Quan la Gira-sola llança enlaire el 
follet, pregunta a la Daniela: 

—Tu també vols que et llanci?
—No, gràcies. Crec que jo sí que em 

trencaria. 
 La Daniela segueix sense saber on és  

la Font Blanca, però ara almenys té un mapa 
enorme.
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Lectura • Càlcul

Ajuda la Daniela a calcular la distància 
que ha de recórrer l’Ígor.

Quina distància ha de recórrer  
la Daniela per arribar a la font?

________________________________

________________________________
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Antigament, a l’Edat Mitjana,
 els monjos cultivaven tot 

el que els feia falta per viure. 
També feien créixer la majoria de les 
medecines que tenien. No, no és que 

tinguessin arbres que donaven aspirines. 
És que moltes de les substàncies que 
es feien servir per curar provenen dels 
vegetals. Llegeix les notes d’aquests 

monjos sobre les plantes. Sabries 
completar les paraules que hi falten?
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Entorn social i natural • Lectura

També serveix 
per rentar-se 

les dents.
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Digues 

en veu alta tres 
antònims 

de bo.

Digues tres substantius 
propis que denominin coses 

que tinguis al voltant.

        Explica 
què és el que 
t’agrada més 

del món.

Digues en veu 
alta el resultat

de 6 x 7.

Digues el 
que t’agrada 

més de tu.

Escriu cinc 
substantius 

comuns.

Multiplica 
134 x 8.

Crea una 
sèrie 

numèrica.

Digues la 
síl·laba tònica 
d'ordinador, 

banyera i 
càlcul.

Torna a 
tirar.

Torna a 
tirar.

Inventa’t i canta 
una cançó sobre 

els planetes.

Mesura la llargada de 
la taula en centímetres i 
escriu-ne l’equivalència 

en metres.

Explica què faries 
si estiguessis en

 un desert.

Representa amb 
gestos el naixement 

d’una planta.

Completa:
  jo____ina, 

a____lla, 
_____irafa i

bi____ti.

Escriu en singular 
la frase  Estem molt 

avorrits: ens en 
anem al cine.

       Escriu el 
 resultat de  

4 – 3 + 1 – 4.
Digues 

en veu alta 
un sinònim 

de fred.
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Aquest videojoc té moltes pantalles, juga-hi en família i aconsegueix arribar 
el primer fi ns al monstre fi nal. Llança els daus i lliura la teva batalla! 

Si l’encertes, tornes a tirar. 
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Gramàtica • Càlcul

 Dibuixa 
     un triangle 
  equilàter i un
     d’isòsceles.

Resta 
16,47 – 2.

Multiplica 
1,3 x 8.

Crea una 
sèrie 

numèrica.

Escriu 
un poema.

Escriu 
el primer que 

et passi pel cap.

Digues amb quin 
mitjà de transport 
viatjaries a Mèxic.

Divideix 
en síl·labes  

helicòpter, globus, 
farmàcia i pou.

Digues la 
síl·laba tònica 
d'ordinador, 

banyera i 
càlcul.

Explica 
l’últim somni 
que recordis.

Digues 
en veu alta un 

     material d’origen 
vegetal i un 

d’origen mineral.

Escriu 
en plural 
la frase  

Jo menjo gelat 
de maracujà.

Marca el 
subjecte i el 
predicat de 

l’oració  
El gos de la 
meva amiga 
Petra és de 
color blau.

Digues els cinc sentits i una cosa 
que facis amb cadascun.

Completa:
  jo____ina, 

a____lla, 
_____irafa i

bi____ti.

  Escriu cinc 
paraules que 

continguin 
la zeta.      Aproxima

            a la centena
     més propera el
  resultat de 
   187 + 356.
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Madame Froufrou està consultant 
la seva bola màgica, però… sembla que hi ha 

alguna cosa que no rutlla. La bola està mostrant 
tota mena de disbarats: deu estar espatllada 

o es tracta de missatges en clau?

Ajuda Madame Froufrou a trobar tots 
els objectes que prediu la bola.

• Un objecte que punxa i conté 
la lletra s.

• Un animal que inclou gui.
• Una substància gasosa que conté la v.
• Un animal amb g.
• Una paraula que en plural acaba en os.
• Un animal que conté la doble ela.
• Una cosa que comença per g, 
• Un animal que comença per r, 
• Una fl or que conté la r, 
• Una cosa que conté la b, 
• Una cosa que comença per h, 
• Un instrument que comença per g.
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Què creus que intenta predir la bola màgica?

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

Ortografia • Escriptura
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Avui hi ha festa a la ciutat i hi ha concerts per a tots  
els gustos: òpera, hip-hop, flamenc i pop. Ostres!  
Un dels micròfons s’ha espatllat i ningú sap com  

continua la cançó. Sabries completar-la?

Per què et portes així? Encara no te n’has adonat?
No em mola gens que m’hagis acusat!

Jo no he estat qui se t’ha menjat l’esmorzar.
Ves a empipar algú altre i deixa de molestar!

Mira aquest moixó, 
canta amb una pena!
Ha perdut la il·lusió

sota aquesta lluna plena!

Encercla la síl·laba tònica  
d’aquests paraules.

Subratlla les paraules  
que rimen.
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Vaig recórrer tots els carrers
buscant per la ciutat,

Quan cau la nit i és ben fosc, em dic:
com seria viatjar pel cel,

volar impulsat per un estel
i trobar a l’univers un bon amic?

Inventa’t una melodia per a una d’aquestes 
cançons i canta-li a la teva família.  
Concert a domicili!

Encercla la síl·laba tònica  
d’aquests paraules.

Lectura • Escriptura

I tu? A quin concert aniràs?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

________________________

________________________

________________________

________________________



Polo de llimona  és una proposta innovadora i diferent per repassar des de les intel·ligències  
múltiples el que has après durant el curs. Estem convençuts que l’estiu es va inventar per  
divertir-se, per això hem preparat un quadern que per fi et farà gaudir de les vacances! Amb  
les activitats més originals i emocionants per «refrescar» la teva ment mentre et prepares 
per al proper curs.

• Càlcul i operacions     • Percepció visual     • Educació emocional     • Lectura     

• Escriptura creativa      • Coneixement de l’entorn     • Gramàtica     • Problemes     

• Raonament lògic      • Ortografia
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