
 
CURS: SEGON 
SETMANA DEL 2 AL 5 DE JUNY      

 
 
Hola famílies, 
 

 
Us fem arribar les tasques per aquesta setmana!!!  
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: 
 

● Medi: Heu de fer un experiment casolà. El podeu explicar en un full o gravar-vos.               
Després envieu la tasca pel correu del tutor/a. 
 

● Música:  (aquesta tasca de música és la mateixa que la de la setmana passada, 
si ja la vau fer, no cal tornar-hi) 
Mireu-vos el vídeo i intenteu acompanyar-me amb la cançó amb diferents objectes 
que tingueu per casa i envieu-me el vostre vídeo al meu correu: mpou225@xtec.cat  
 
https://drive.google.com/open?id=16VBQ2Spp6Af3BfP01KtAvxTt2kjBMTVl 
 

● Conte encadenat: 
Aquesta setmana seguirem amb el conte encadenat i esperem que els que encara             
no us ha arribat el mail per participar, aquesta setmana us pugui arribar. 

mailto:mpou225@ilce.cat
https://drive.google.com/open?id=16VBQ2Spp6Af3BfP01KtAvxTt2kjBMTVl


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. També podeu explicar un              

conte a la vostra família, els agradarà molt. 
 

● Català:  
 

En aquest enllaç trobareu diferents endevinalles sobre diferents temes: el cos, la llar,             
l’escola… 
Proveu de fer: la llar, l’escola, l’abecedari i les plantes. 
Si voleu en podeu fer més! 
Que passeu una bona estona!!! 
 

Endevinalles per diferents temàtiques 
 

● Plàstica: Podeu fer uns “quatre sabaters” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ju1HWjviO3k&feature=youtu.be 
 

● Castellà: 
 
Escucha el cuento y escribe la respuesta correcta 
om/open?id=1JuKPJy96WrO6ZYbiOgqUZAcKEptjxE 

 1.En la otra orilla hay:  a) Un poblado lejano. b) Un poblado cercano  c) Una ciudad  

   d) Ninguna de las anteriores. 

2.Dicen que la gente de la otra orilla es: a) Responsables  b) Iguales a todos  c) Vagos 

   d) Ninguna de las anteriores. 

3.El padre le ordena a la niña: a) No hablar con otros  b ) No cruzar el río  c) Mirar a los 

   demás  d) Ninguna de las anteriores. 

4.Los niños del cuento se llaman: a) María y Tomás b) Graciela y Manuel c) Graciela y  

   Nicolás  d) Ninguno de las anteriores. 

https://clic.xtec.cat/projects/endevina/jclic.js/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ju1HWjviO3k&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1JuKPJy96WrO6ZYbiOgqUZAcKEptjxERP


5.La niña se monta en:  a) Una bicicleta  b) Una canoa  c) Un avión  d)  Ninguna de las  

  anteriores 

6.Los de la otra orilla son: a) Rubios y despeinados b) Morenos y con mal genio  

  c) Callados y tristes  d) Ninguna de las anteriores 

 
 

● Mates 

 
 

● Anglès:  
 

Us atreviu amb la màgia?  
Proveu de repetir aquestes paraules màgiques i sorpreneu-nos amb la vostra màgia.  
 
https://drive.google.com/file/d/1abYX6TtkFppcaxlYG23iWsqh0iQz5VdH/view?usp=drivesdk 
 
Podeu enviar el vostre vídeo a bmarti2@xtec.cat 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1abYX6TtkFppcaxlYG23iWsqh0iQz5VdH/view?usp=drivesdk
mailto:bmarti2@xtec.cat


● Educació física: Continuar amb el joc EF Challenge. 
 
Pels alumnes que encara no han començat el primer repte, us torno a deixar l’enllaç               
per començar el joc.  
 
https://docs.google.com/presentation/d/1YkDAsSJDjqZVPNZKInTmJULe0fvAfhzEzC
-UHjO4CbY/edit?usp=sharing 

 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1YkDAsSJDjqZVPNZKInTmJULe0fvAfhzEzC-UHjO4CbY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YkDAsSJDjqZVPNZKInTmJULe0fvAfhzEzC-UHjO4CbY/edit?usp=sharing

