
 
 
CURS: SEGON 
SETMANA DE L’11 AL 15 DE MAIG  

 
 
Hola famílies, 

 
 

Us fem arribar les tasques per aquesta setmana!!! Continuem amb el tema de la 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: continuem amb la trobada del google meet. Aquesta setmana            
es connectarà l’altre mig grup de la classe!! Recordeu de mirar el dia i l’hora que és i                  
de clicar a l’enllaç que teniu. 
 
 
 
 
 



 
 

● Mates: fes un plànol de casa teva, vist com si fossis un ocell. Aquí et posem uns                 
exemples.  
 

 

 
 
 
 

● Pensa en quines habitacions son més grans i quines son més petites. Si la teva casa                
té dues plantes, no cal que les facis totes dues, amb una n’hi ha prou. 
Per fer-ho, mesura els costats de les habitacions amb un metre o, simplement,             
comptant les passes dels teus peus i anota-ho al teu plànol. Després fes una foto               
del plànol i l’envies al correu del teu tutor/a. 
 
Ens fixarem en: 

- com has dibuixat el plànol, que hi hagi una proporció entre el dibuix i              
les mesures preses. 

- i també en la polidesa en realitzar el plànol. 
 



 
  



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 

 
● Anglès:  

 
Choose a window of your house. Stay there for a while, looking through it. And complete the 
sentence below: 
 
 I can see:  
 
(Let's see if you can write a long list. Please send it to: bmarti2@xtec.cat) If you want, you 
can add a picture.  

 
 
 
Thank you for sharing your spring compositions: 

 
 

mailto:bmarti2@xtec.cat


 
ALTRES TASQUES RECOMANADES: 
 

 
● Lectura diària: continuar amb el treball de la lectura diària. També podeu escoltar             

un conte clicant al següent enllaç: 
            https://youtu.be/bQ__YJoIdrg 

I aquí hi teniu una endevinalla: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Mv7xaNwMJDU&feature=youtu.be 

 
 

● Català: Explica a un amic teu com és casa teva des del moment que entres per la                  
porta. Ex: A l’entrar a casa, camines dues passes i a la dreta hi ha l’habitació dels                 
pares. Una passa més endavant, però a l’esquerra hi ha la cuina...... 
 

● Castellà:  Mira la imagen de la casa y completa: 

  

  

Partes de la casa ¿Qué hay en el    
baño? 

¿Qué hay en la    
cocina? 

¿Qué hay en el    
salón? 

Estudio Espejo Nevera Cuadro 

    

    

    

    

    

 
 
 

  

https://youtu.be/bQ__YJoIdrg
https://www.youtube.com/watch?v=Mv7xaNwMJDU&feature=youtu.be


● Plàstica: Com fer casa vostra? Us convidem a fer un dibuix de la façana de la                
vostra casa. En aquests enllaços podeu trobar algun exemple de dibuixos de la             
casa.  
 
https://youtu.be/hU8nsgtwnWQ 

 
            https://youtu.be/lUnpFby9Aec 
 
 

● Educació Física: Quines activitats físiques has fet ara que pots sortir al carrer?             
Plasma-ho amb un dibuix, una foto, un text, una nota de veu, …  
 

 

https://youtu.be/hU8nsgtwnWQ
https://youtu.be/lUnpFby9Aec

