ENTRENAMENT COGNITIU
1. Escriviu tots els aliments que se us acudeixin que
es cultivin a un hort.

2. Anem a cuinar! Escriviu en ordre els passos per poder fer una bona
truita de patates. Per fer una truita de patates:
a. Donar la volta a la truita
b. Batre els ous
c. Escalfar l‟oli
d. Pelar les patates
e. Barrejar els ous amb les patates quan ja estiguin fetes
f. Tallar les patates
g. Posar les patates a la paella amb l‟oli ben calent
h. Una vegada està tot barrejat, es posa tot a la paella
i. Treure una mica d‟oli per tal que no n‟hi hagi tant
j. I a menjar!

3. ¿Quin és el vostre cantant preferit? Escriviu el seu nom i enumereu
algunes de les seves cançons.

4. Escriviu 7 coses que siguin de color blau:

5. 1. Parlem del vostre millor amic o amiga:
a) Com es diu?
b) Quina edat té?
c) Com el vau conèixer?
d) Què és el que més us agrada d'ell o ella?

6. Digueu si les oracions següents tenen sentit o no.
a.

El pare d’en Joan és més petit que en Joan

b.

El ratolí es va menjar al gat

c.

Es va posar a ploure i com no portava paraigües es va mullar

d.

Va ficar el llit dins l’armari de la cuina

e.

Va bullir la pasta pels macarrons al congelador

f.

La neboda de la Claudia era més jove que ella

g.

Va escriure amb la goma d’esborrar

h.

La Maria va escridassar la seva filla per haver tret bones notes

7. On treballen? Uniu amb fletxes a cadascuna d'aquestes persones amb
la seva professió

8. De quina professió estem parlant? Uniu amb fletxes cada professió
amb la seva definició:

1. Mecànic

a) Persona que tradueix d’una llengua a una altra,
especialment si es dedica a això de forma professional.

2. Enginyer

b) Persones que s’ocupen de la construcció, muntatge i
manteniment dels equips industrials i maquinàries

3. Cirurgià

c) Persona que dirigeix un vaixell o una aeronau.
d) Persona que es dedica al disseny i la construcció

4. Pilot.

d’aeronaus, pistes d’aterratge, hangars, etc.
e) Metge capaç de prevenir, diagnosticar i curar malalties

5. Traductor

exercint la cirurgia.

9. Posem sobre la taula els següents objectes i fes una foto. Envia-la a
Eina.
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