
 
CURS: SEGON 
SETMANA DEL 25 AL 29 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: 

 
● Català: Fem un conte encadenat en petits grups. 

 
CONTE ENCADENAT 
 
Aquesta proposta la farem entre tots i durarà unes quantes setmanes. 
Us l’expliquem a tots, però només la començaran un quants nens, a la resta us anirà                
arribant a mesura que la facin els altres. 
 
Volem fer un conte encadenat i per això necessitem la vostra ajuda. 
Cada un de vosaltres rebreu un correu electrònic amb un tros d’història. Es tracta que               
penseu una continuació. No cal que sigui massa llarg (més o menys un paràgraf). 
Els passos a seguir són els següents: 
1.- Escolta la història. 
2.- Pensa com seguir i escriu-la en un paper. 
3.- Assaja el que has escrit. 



4.- Grava’t (només àudio) i envia l’àudio al correu del tutor/a. 
 
Ens fixarem en: 

- Que hagis parlat sobre el que t’haurem demanat al correu electrònic seguint el fil de               
la història que has rebut també al correu. 

- La imaginació i creativitat a l’hora d’inventar-te el teu trosset de conte. 
- La vocalització i entonació a l’hora de parlar (que se t’entengui bé i si el teu to de veu                   

varia segons allò que expliques). 
 
 

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

 
EDUCACIÓ FÍSICA 
Continuar amb el jocs Educació física Challenge.  
Recordeu que cada un va al seu ritme. 
 
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. 

 
Endevinalles amb la Piñol 
 
La Piñol. En Soley i el confinament 
 

● Educació en valors: tornarem a fer una nova trobada amb el google meet però              
aquesta serà amb tot el grup classe. Fixeu-vos en el dia i l’hora de la trobada. Per fer                  
aquesta trobada heu de portar una flor dibuixada i pintada i a cada pètal escriure-hi               
una paraula, un sentiment o emoció que hàgiu viscut aquests dies. Us hi esperem!!  

 
 
  

mailto:mpou225@ilce.cat
https://drive.google.com/open?id=16VBQ2Spp6Af3BfP01KtAvxTt2kjBMTVl
https://www.youtube.com/watch?v=RE05FZL66C8
https://youtu.be/bQ__YJoIdrg


● Català: fem de poetes!!! 
Juga amb aquestes paraules i inventa’t un poema. Pots fer servir la pauta següent: 

 

BRUIXA 
            MOIXA 

COIXA 
CAIXA 

 

UNA ………………………………...……..….………… 

FORÇA………………………………….…………… 

………..…..………. LA …………………….……..….. 

AMB UNA………………………………….…………. 

  FLUIXA        FAIXA 

               CUIXA 
AFLUIXA 

DIBUIXA 
         BAIXA 

          MADUIXA  
 

● Castellà: Os proponemos escuchar un cuento que trabaja las emociones.          
https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw 

 
● Medi:  Aquí teniu un enllaç amb 5 experiments. Proveu de fer-ne algun: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jaGnQjRknPc 

 
 

● Mates: 
Et despertes un matí i veus que a la paret del menjador hi ha un forat. 

Quants maons han caigut? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw


 
● Anglès:  

 
MARIE KONDO'S CHALLENGE 
 
It's time to tidy up!  
 
Choose a part of the house that you use. 
Decide with your family how are you going to tidy it up. 
We want to see the "before" and "after" pictures.  
 
Thanks for sharing it!  
 



 
 
 

 
 

 
 
Please send your pictures to bmarti2@xtec.cat 
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