
CURS: SEGON 
SETMANA DEL 5 AL 8 DE MAIG 
 

 
 
 
Hola famílies, 

 
 

Us fem arribar les tasques per aquesta setmana i comencem amb un nou tema que es                
treballarà al llarg de les següents setmanes. El tema que us presentem és la vostra CASA!!.                
Us tornem a recordar que no totes les activitats seran voluntàries sinó que us trobareu amb                
unes tasques que estaran ressaltades amb color, que seran obligatòries i s’hauran de             
retornar a través del correu que teniu especificat al final d’aquestes tasques            
retornables.Teniu tota la setmana per fer-les. La resta d’activitats continuaran sent           
voluntàries. 
En la mesura que sigui possible, els nens i nenes haurien de realitzar aquestes              
tasques obligatòries ells sols. 
 
ACTIVITATS AVALUABLES I RETORNABLES: 
 

● Educació en valors: volem fer una trobada amb vosaltres amb el Google Meet. Us              
farem arribar un altre document en el qual hi ha les indicacions i l'enllaç del codi que                 
haureu de clicar per poder-vos connectar. Ho farem amb la meitat del grup classe i               
en dos dies diferents. Fixeu-vos bé en el dia i l’hora que us tocarà a cadascú de                 
vosaltres. US HI ESPEREM!!! 
 

● Català: a continuació tens una lectura de rentar-nos bé les mans! Cal que la llegeixis               
unes quantes vegades i després contestis les preguntes.  
 
Ens fixarem en la resposta i també en la lletra que feu. Pots escriure les respostes                
en un full i enviar la foto d'aquest al correu del tutor/a. 
  



 
 
1. Per què a les mans hi podem tenir molts microbis? 
 
2. Per què hem de rentar-nos bé les mans i fer-ho sovint? 
 
3. Sempre fas cas de les recomanacions? Per què? 
 
 
 

PER ENVIAR LES TASQUES DE COLOR ROSA I PER A QUALSEVOL QÜESTIÓ QUE             
NO ENTENGUEU FEU SERVIR EL SEGÜENT MAIL: 
 
GEMMA: confinament2na@gmail.com 
XEVI: confinament2nb@gmail.com 
 
 
 
 
 



ALTRES TASQUES RECOMANADES: 
 

 
● Lectura diària: continuar amb el treball de la lectura diària. Aquesta vegada el vostre              

pare o mare us ha de llegir un conte a vosaltres. 
● Un conte: Aquí hi teniu un conte explicat per la Cristina Piñol. Esperem que us               

agradi. Gràcies Cristina!! 
https://www.youtube.com/watch?v=DZdIgVQqYGI&feature=youtu.be 

 
● Una endevinalla: I aquí la Cristina ens fa una endevinalla!!  

 
https://www.youtube.com/watch?v=RE05FZL66C8&feature=youtu.be 
 

 
● Matemàtiques: fer els següents enigmes.  

Instruccions: 
1. Prepareu un cronòmetre o rellotge de sorra de 3 minuts si en teniu… 
2. Agafeu paper en brut i llapis per si volen apuntar alguna coseta. 
3. Entreu a l’enllaç que teniu a sota. 
4. Feu els enigmes següents: “ Sense paraigües ni barret”/ ”La gota d’aigua”/            

“Porcs, vaques i cavalls”/ “Tres interruptors”/ “El conductor d’autobús”. 
Si en teniu ganes podeu anar fent.  

5. Deixeu 3 minuts als nens i nenes que pensin. 
6. Vegeu la solució i comenteu-la. 
7. Passeu una bona estona!!! 

 
http://senyorenigma.blogspot.com/search/label/Enigmes 
 

● Medi: Ens fem una cabana a casa. Aquí tens algunes idees. T’atreveixes?            
Passeu-nos les fotos!!! 
 

GEMMA: confinament2na@gmail.com 
XEVI: confinament2nb@gmail.com 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DZdIgVQqYGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RE05FZL66C8&feature=youtu.be
http://senyorenigma.blogspot.com/search/label/Enigmes


 

 
 

 
● Castellà: Te proponemos que escribas los pasos que has seguido para construir la             

cabanya. ¿Qué materiales has utilizado?  
 

 
● Plàstica: mirant el vídeo de l'Alba Roca podeu observar com ens il.lustra una colla              

d'ocells. A partir del vídeo i també de la informació que hauràs buscat dels ocells               
pots dibuixar-ne alguns d'ells. 

 
 

● Anglès:  
 
Read this text and answer the questions: 
 
Mini is my dog. She is a female. She is seven months old. She is black and                 
white.  
Her breed is a Border Collie.  
She is the only pet we have at home. 
 



 
 

1. What's the dog's name? 
2. How old is she?  
3. What kind of animal is she?  
4. How many legs has she got? 
5. Which colour is she?  
6. Have you got a pet? What kind of animal is it?  

 
Send your answers at bmarti2@xtec.cat 
 

 
 

● Educació Física:  
En el següents enllaços podeu agafar idees per fer alguns jocs d’educació física a              
casa: 
https://sites.google.com/view/ef-a-casa/60 
 
https://www.youtube.com/watch?v=muMvN0RCXh8 

https://sites.google.com/view/ef-a-casa/60
https://www.youtube.com/watch?v=muMvN0RCXh8

