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InVesTiGa amb en
roc tempesta

quadern d’estiu
Posa’t a punt per al curs vinent!

L’estiu és l’escenari perfecte per endinsar-se  
en un món fantàstic i misteriós, aprofitar per repassar  

coneixements i posar-se a punt per al nou curs.
 

els quaderns d’investigació d’en roc tempesta inclouen activitats  
per treballar de manera competencial continguts de les àrees  

de Llengua catalana, Lengua castellana, Matemàtiques,  
Coneixement del medi i anglès.

en cada revista hi ha una narració, textos de diferent tipologia  
i una gran varietat de recursos, i és aquí on es descobriran els misteris  

i els enigmes que es van plantejant en cada aventura.

teniu a les mans un projecte nou, divertit i atractiu que… 

…els atraparà!



96 pàgines d’activitats  

competencials  

amb continguts  

d’aquestes àrees:

isBn  978-84-489-4482-7

Llengua catalana Coneixement 
del medi

Lengua castellana
English

Matemàtiques

1r

amb el solucionari  

i les instruccions 
del joc!

amb adhesius!

un quadern d’investigació



Concert a l’illa d’iguana Per què les balenes  han deixat de cantar?  què li passa a la natura?  Vols descobrir-ho?

amb textos de
 diferent 

tipologia  

i una gran variet
at de rec

ursos;  

tot relaci
onat amb el quadern.

tot dins d’una carpeta de material reciclable per guardar-ho tot!

una carpeta molt pràctica

un joc en anglè
s!

dòmino amb paraules  
i imatges 
Joc per treballar  
vocabulari

una lectura en format revista



96 pàgines d’activitats  

competencials  

amb continguts  

d’aquestes àrees:

isBn  978-84-489-4483-4

Llengua catalana Coneixement 
del medi

Lengua castellana
English

Matemàtiques

2n

amb el solucionari  

i les instruccions 
del joc!

amb adhesius!

un quadern d’investigació



el missatge  dels dinosaures Voldries saber per què  han tornat els dinosaures?   Vols trobar totes les respostes?

tot dins d’una carpeta de material reciclable per guardar-ho tot!

un joc en anglè
s!

Joc de memòria 
divertit joc per relacionar 
imatges i paraules  
en anglès

una lectura en format revista

una carpeta molt pràctica

amb textos de diferent tipologia  

i una gran varietat de recursos;  

tot relacionat amb el quadern.



96 pàgines d’activitats  

competencials  

amb continguts  

d’aquestes àrees:

isBn  978-84-489-4484-1

Llengua catalana Coneixement 
del medi

Lengua castellana
English

Matemàtiques

3r

amb el solucionari  

i les instruccions 
del joc!

un quadern d’investigació



el secret de la Gent Menuda Gent Gran, Gent Menuda i un artefacte capaç  
de capgirar la vida dels protagonistes.  Vols saber com acaba?

tot dins d’una carpeta de material reciclable per guardar-ho tot!

un joc en anglè
s!

Joc per dibuixar i endevinar 
Joc creatiu per dibuixar conceptes  
i endevinar-los alhora que  
s’aprenen noves paraules  
en anglès

una lectura en format revista

una carpeta molt pràctica

amb textos de diferent tipologia  i una gran varietat de recursos;  tot relacionat amb el quadern.



96 pàgines d’activitats  

competencials  

amb continguts  

d’aquestes àrees:

isBn  978-84-489-4485-8

Llengua catalana Coneixement 
del medi

Lengua castellana
English

Matemàtiques

4t

amb el solucionari  

i les instruccions 
del joc!

un quadern d’investigació



Misteri a Mart què pensaries si et  diguessin que uns éssers  superiors als humans  estan explorant Mart?   Vols saber més coses?

amb textos de
 diferent 

tipologia  

i una gran variet
at de rec

ursos;  

tot relaci
onat amb el quadern.

un joc en anglè
s!

Joc de mímica
Joc creatiu per representar 
conceptes amb mímica  
i endevinar-los

una lectura en format revista

una carpeta molt pràctica

tot dins d’una carpeta 
de material reciclable 
per guardar-ho tot!



96 pàgines d’activitats  

competencials  

amb continguts  

d’aquestes àrees:

isBn  978-84-489-4486-5

Llengua catalana Coneixement 
del medi

Lengua castellana
English

Matemàtiques

5è

amb el solucionari  

i les instruccions 
del joc!

un quadern d’investigació



es busca fantasma al castell de Cardona s’ha produït  
la desaparició de la seva fantasma  
per un cas de segrest i corrupció.  Vols saber com es resol?

amb textos de
 diferent 

tipologia  

i una gran variet
at de rec

ursos;  

tot relaci
onat amb el quadern.

tot dins d’una carpeta de material reciclable per guardar-ho tot!

un joc en anglè
s!

Joc de «false friends» 
entretingut joc per aprendre  
a utilitzar mots en anglès  
amb precisió

una lectura en format revista

una carpeta molt pràctica



96 pàgines d’activitats  

competencials  

amb continguts  

d’aquestes àrees:

isBn  978-84-489-4487-2

Llengua catalana Coneixement 
del medi

Lengua castellana
English

Matemàtiques

6è

amb el solucionari  

i les instruccions 
del joc!

un quadern d’investigació



el misteri de l’atrapa-somnisens submergim en l’amèrica  dels indis sioux a la recerca  d’un atrapa-somnis desaparegut.  Vols descobrir el misteri?

amb textos de
 diferent 

tipologia  

i una gran variet
at de rec

ursos;  

tot relaci
onat amb el quadern.

tot dins d’una carpeta de material reciclable per guardar-ho tot!

una carpeta molt pràctica

un joc en anglè
s!

Joc de frases fetes 
Joc interessant per identificar  
el significat de frases fetes  
i enriquir el vocabulari  

una lectura en format revista
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