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Activitats 

 

Misèria humana, Leo van Aken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

My parents,  
David  Hockney 

A- Truca al 061 i al 112. B-Crea uns mots encreuats 

 

A- Truca al 061 i al 112. 

1- La senyora del llit és la teva veïna. No es troba gens bé. Truca al 061 i 

explica què té. Abans de tot, posa-li un nom. 

TELEFONISTA: 061 CATSALUT RESPON. 

TU: ESTIC AMB UNA SENYORA QUE ES TROBA MALAMENT. 

TELEFONISTA: LI PASSO UNA DOCTORA QUE L’ATENDRÀ.  

DOCTORA: QUINS SÍMPTOMES TÉ? QUÈ LI PASSA? 

TU: 

 

2- Ara imagina’t que el senyor i la senyora tenen un accident lleu i has de 

trucar a emergències. Saps quin número és? Comenta-ho amb els companys. 

Després, truca i demana una ambulància. *112 

NO TINC GANA, TINC 
MOLTA TOS I TINC 
MAL DE PANXA. TINC 
FEBRE, ESTIC A 39,5º 
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B-Crea uns mots encreuats 

Reflexiona 

1. Què fas per matar el temps? Crea uns mots encreuats per aquests dos 

personatges relacionat amb vocabulari de salut.   

● Pots inspirar-te en les coses que hi ha a un centre de salut. 

● Pots fer servir aquest generador de mots encreuats o aquest altre 

2. Cerca llocs on pot anar la gent gran a prop de l’escola. Anota’n tres com a 

mínim.  

● _________________ 

● _________________ 

● _________________  

Saps d’alguna associació i/o ONG que treballi amb la gent gran?  

Fes un díptic per als avis que juguen al dòmino a CALÀBRIA 66 o en qualsevol 

altre local social per a gent gran.  

● Pots utilitzar el canva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bw7S7WKIQfYtX19fVVlydlNMTEE/view?usp=sharing
https://www.educima.com/crosswordgenerator.php
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-es/
https://www.canva.com/
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Activitats d’ampliació 

 

Què és el CATSALUT? 

 
1. Llegeix aquesta notícia en què s’explica què és el CATSALUT i fes-ne un 

resum. 

 

2. Saps a què corresponen les lletres i els números de la targeta sanitària? 

 
DUES LLETRES DEL PRIMER I SEGON COGNOM 

+ 

1 (noia) o 0 (noi)  

+ 

DOS DÍGITS ANY NAIXEMENT 

+ 

MES NAIXEMENT 

+ 

DIA NAIXEMENT 

 

ELS ALTRES NÚMEROS SÓN ALEATORIS! 

 

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/qui-te-acces-al-sistema-sanitari-public/

