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3ESO. ACTIVITAT VOLUNTÀRIA 

Celebrity School 

La finalitat d’aquesta activitat és que conegueu i 

gaudiu del programa Celebrity School, gràcies al qual 

podreu repassar continguts que heu vist (o veureu) al 

llarg de la vostra vida acadèmica. 

Primer, veureu un vídeo i resoldreu de manera oral 

unes preguntes, finalment, prenent com a model el vídeo anterior, vos inventareu 5 preguntes i 

gravareu un àudio on les preguntareu a algun familiar o amic  i aquest les respondrà. 

Una vegada ho tingueu tot fet, abans del 14 de juny haureu d’enviar dos àudios, un amb les respostes 

sobre el programa i l’altre amb les vostres preguntes i el vostre familiar o amic responent-les. 

Recordeu que el meu correu és: belda_vicsan@gva.es.  

Si teniu algun dubte, escriviu-me. 

1) Visualitza el vídeo següent i respon les preguntes de manera oral, per a fer-ho grava un àudio. 

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/celebrity-school/02052020-celebrity-

school 

1. Com continua aquesta cançó? 

Ja no canta el capellà perquè no li’n donen una, ni una, ni... 

2. La definició “Objecte cúbic que s’utilitza en els jocs amb números de l’1 al 6” a quina paraula de tres 

lletres correspon? 

3. Quina és la distància, en quilòmetres, entre la Terra i la Lluna? 

4. Quins sis pobles o comarques valencianes començats per la lletra V diuen els concursants? 

5. Qui va ser reina consort d’Aragó, Mallorca i València, entre altres títols, amb Jaume I, el seu marit? 

6. A quin animal fa referència aquesta descripció? 

És molt agressiu, viu en grups de fins 40 individus, la seua pell genera un protector solar natural, per 

marcar el territori dispersa els seus excrements amb la cua, normalment és herbívor, té un avantpassat 

comú amb les balenes, el seu nom significa cavall de riu, pesa entre 1500 i 3200 kg. 

7. Cada quants anys hi ha un any bixest? 

8. Quina és l’arrel quadrada de 64? 

9. Amb quin nom es coneixen els glòbuls blancs de la sang? 

10. Quina és la llengua més parlada al món? 

 

2) Ara et toca a tu, et convertiràs en Eugeni Alemany i seràs el presentador del programa. 

Segueix els passos següents: 

1. Planificació: inventa’t cinc preguntes a partir dels continguts que has aprés durant aquest curs 

(3r d’ESO). Procura que siguen d’assignatures diferents (Matemàtiques, Anglés, Valencià, 

Música...) però recorda que han d’estar en valencià. 

2. Gravació. Grava un vídeo o un àudio en què faces les preguntes que t’has inventat a algun 

familiar o amic i aquest les responga. 

3. Correcció. Revisa que no hi ha cap incorrecció, si tens dubtes de vocabulari, pots consultar 

l’enllaç següent: http://www.salt.gva.es/va/traductor 

4. Enviament. Envia’ns: 

a. l’àudio amb les respostes del vídeo, 

b. l’àudio de les teues preguntes i les respostes del teu company. 
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