
Proposta d’activitats - Curs 2n - Setmana 8/06/20 
 
 
Àmbits  Tasca 1 Tasca 2 Tasca 3 Tasca 4 Tasca 5 

Àmbit matemàtic  saps quant val? tangram     

 
Àmbit  lingüístic 

Lectures Anar alternant lectura de català i de castellà. 

Català vídeo comiat 6è què en penses com 
reaccionaries 

  

Castellà recuerdo... scattegories    

Anglès Baby triplets and 
song. 

Game online Videos routines Worksheet 
routines 

Cartoons 

Àmbit medi 
social i natural 

 Rodejats de 
dinosaures 

Investiguem… 
Com sabem que 
van existir? 

   

Àmbit educació 
física 

Educació 
Física 

r9 Acrosport     

Àmbit valors       

Àmbit  artístic Música Seguim el ritme Cançó Bingo    

Plàstica fem dinosaures     

 
MATEMÀTIQUES 
Tasca 1: Saps quant val? 
Intenta esbrinar quant val cada objecte tenint en compte els valors que estan 
escrits. 

 
 
 
 
 

 



Tasca 2: Tangram 
1. Fent servir només el quadrat i els 2 triangles petits fes diferents figures.             

Quantes n’has pogut fer de diferents?  
 

2. Ara intentarem fer quadrats utilitzant només: 
● 1 peça del tangram. 
● 2 peces del tangram. 
● 3 peces del tangram. 
● 4 peces del tangram. 
● 5 peces del tangram. 
● 6 peces del tangram. 
● 7 peces del tangram. 

N’hi ha un que no es pot fer. Prova-ho a veure si saps quin no és possible. 
 

3. Ara fem triangles: 
Quin és el triangle més petit del tangram? 
 
Quin és el triangle més gran que pots construir amb les peces del tangram?              
Quantes n’has utilitzat? 
 

 
LECTURES 
Anar alternant lectures de català i de castellà. 
Podeu fer aquest joc d’endevinalles (s’ha d’unir l’endevinalla amb la solució) 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4963639-endevinalles.html  

 
Pirámide de palabras: Lee cada columna calculando el tiempo que tardas. Te las 
puedes preparar antes. 
 

Tu 
Sol 

Cama 
Mesas 
Camisa 
Tortuga 
Lagartija 

En 
Red 
Abra 
Reino 
Cubrir 

Colorea 
Triángulo  

 
 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4963639-endevinalles.html


 
CATALÀ 
Tasca 1: Vídeo comiat 6è 
Aquest curs no ens podrem acomiadar dels nens i nenes de 6è com ho fèiem 
sempre, però volem que se sentin especials i ens puguin recordar sempre. Per això, 
us demanem que per famílies feu un petit vídeo acomiadant-los d’uns 20 segons 
com a màxim en format HORITZONTAL. Us demanaríem que l’enviéssiu al tutor o 
tutora del germà o germana més gran com a data màxima el 12 de juny. 
Per cert, és un secret, intenteu que els nens i nenes de 6è no se n’assabentin!   
 
Tasca 2: Què en penses? 
Mira aquesta història i contesta: 
https://www.educaixa.com/ca/modal-recurs?resourcePK=9607399&isBanner=t
rue  
 

1. Tens alguna joguina que sigui tan especial com ho és el Dino pel Daniel? 
Quina és? Per què? 

 
 
 

2. Creus que podries substituir la teva joguina preferida per alguna altra? Per 
què? 

 
 
 

3. Què és un drapaire? 
 
 
 

4. Creus que en Daniel havia d’haver anat a buscar el Dino com li va dir la seva 
cosina? 

 
 
 
 

5. Què en penses del que va fer el drapaire amb el Dino quan li va canviar el 
nom? 

 

 

https://www.educaixa.com/ca/modal-recurs?resourcePK=9607399&isBanner=true
https://www.educaixa.com/ca/modal-recurs?resourcePK=9607399&isBanner=true


Tasca 3: Com reaccionaries? 
Imagina com creus que reaccionaries i que faries si… 
 

1. Et tiressin la teva joguina preferida sense dir-t’ho… 
 
 
 

2. La teva cosina te la tornés després d’haver-la trobat… 
 
 
 

3. Veiessis que li han borrat el teu nom i li han posat el de la teva cosina... 
 
 
 
CASTELLÀ 
Tarea 1: recuerdos… 
Te reto a que te recuerdes hace unos años. Piensa y escribe algún recuerdo que 
tengas y que te guste de cuando eras pequeño o pequeña. Explica también por qué 
te gusta tanto. 
 
 
 
 
 
 
Tarea 2: Scattegories 
No se si habéis jugado nunca a este juego. Consiste en pensar palabras de 
distintas categorías que empiecen por una letra en concreto. Os doy un ejemplo y 
os reto a hacerlo pensando palabras de cada categoría que empiecen con la letra 
de vuestro nombre: 

Letra S 
Ciudad: Sant Guim 
Personaje de dibujos: Son Goku 
Emoción: Sorpresa 
Comida: Sandía 
Objeto: Sacacorchos  
Animal: Serpiente 

Letra __ 
Ciudad o pueblo:  
Personaje de dibujos:  
Emoción:  
Comida:  
Objeto:  
Animal:  
 

 



 
ANGLÈS 

1.-Visionat vídeo: (Es pot visionar més d’un cop al llarg dels dies )  

The baby triplets: A goldfish at home  

Potser haureu d’Obtenir Flash Player clicant . ( En color blau a la part superior esquerra de la 
pàgina) 

  

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28348&p_ex=baby%20triplets&p_num=3  

https://www.youtube.com/watch?v=AbYn51oAIME&list=PLWl2LJIVXjaLmxiMffrD_lF0eysCOAjd2&i
ndex=30  

2.- Escoltar i aprendre la cançó.(Es pot escoltar més d’un cop al llarg dels dies )  

Ten in bed song.  

https://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE  

3.- Fer el joc del cocodril: transportation.  

Alerta : Cal tenir en compte el dau que hi ha a la part superior esquerra del taulell. (S’hi pot jugar 
més d’un cop perquè depenent del número que surt al dau es revisa un vocabulari o un altre.)  

https://www.eslgamesplus.com/transportation-vocabulary-esl-interactive-board-game-2/  

4.-Vídeos routines:  

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM  

https://www.youtube.com/watch?v=zzdz7mDW0eI  

Steve and Maggie: Routines.  

https://www.youtube.com/watch?v=zTjchd1QfN0  

6.- Fer activitat: MY DAILY ROUTINE ( Enviament per correu )  

7.- Visionar vídeos GOGO’S (Es poden visionar més d’un cop al llarg dels dies )  

Anar a google or youtube i cercar per exemple: Gogo’s Unit 4  

8.-  Recordatori programació infantil matinal en anglès de 9’25 h a 10’10 h.al Súper 3.  

9.-Recordatori vídeos infantils animats en anglès de POCOYO, PEPPA PIG, DORA THE 
EXPLORER, CALLIOU. ( Anar a Google, cercar els dibuixos i anar a vídeos) 

 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28348&p_ex=baby%20triplets&p_num=3
https://www.youtube.com/watch?v=AbYn51oAIME&list=PLWl2LJIVXjaLmxiMffrD_lF0eysCOAjd2&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=AbYn51oAIME&list=PLWl2LJIVXjaLmxiMffrD_lF0eysCOAjd2&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE
https://www.eslgamesplus.com/transportation-vocabulary-esl-interactive-board-game-2/
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM
https://www.youtube.com/watch?v=zzdz7mDW0eI
https://www.youtube.com/watch?v=zTjchd1QfN0


MEDI 
Tasca 1: Rodejats de dinosaures? 
Mira aquest petit vídeo i respon: 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/piriscopi-els-ocells-son-els-nous-dinos
aures/video/5595990/ 
 

1. Creus que els ocells són els nous dinosaures? 
 
 
 
 

2. Com tenen els ossos els ocells? Per quin motiu? 
 
 
 
 

3. El vídeo parla dels canvis físics que han fet els ocells respecte als dinosaures. 
Quins són? 

 
 
 
 
 
 

4. Quin animal que existeix en els nostres dies diries que s’assembla més a un 
dinosaure? Per què? 

 
 
 
 
Tasca 2: Investiguem...Com sabem que van existir? 
Si diuen que els humans no vam conviure mai amb els dinosaures. Com sabem 
doncs que aquests animals van existir? 
 
 
 
 
 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/piriscopi-els-ocells-son-els-nous-dinosaures/video/5595990/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/piriscopi-els-ocells-son-els-nous-dinosaures/video/5595990/


PLÀSTICA 
Tasca 1: Fem dinosaures 
Et proposo que facis un dinosaure, pots utilitzar el material que vulguis. Et deixo dos 
idees (però pots fer el que se t’acudeixi), una feta amb rotllo de paper de WC i una 
altra amb globus i cartolines o fulls de paper. 

 
 
MÚSICA 
Tasca 1: Seguim el ritme (La raspa) 

Aquesta setmana necessiteu un pal d’escombra i un pal per picar, el que tingueu              
per casa, color, rotulador, cullera de fusta... Hem de picar al ritme de la música tal i                 
com es veu en el vídeo.Proveu-ho que és súper divertit! 

https://youtu.be/09KMC985zCo 

Tasca 2: Cançó BINGO 

Aquesta cançó segur que molts ja la coneixeu. Heu de cantar cada vegada traient              
lletres de la paraula Bingo i enlloc de dir-les heu de picar de mans. Proveu-ho que                
és senzill, segur que us surt a la primera! 

https://youtu.be/s1I_Fn9BsXY 

 
EDUCACIÓ FÍSICA 
Per aquesta setmana el repte consisteix en gravar-vos o fer unes fotos fent acrosport. 
 
Què és l’acrosport? 
 
És un esport acrobàtic-coreogràfic on s’integren: 

- Formació de figures o piràmides corporals. 
- Acrobàcies i elements de força, flexibilitat i equilibris com transicions d’unes figures a unes altres. 

 
En l’acrosport es treballa amb parelles, trios… els que teniu germans podeu fer-ho de forma col·laborativa 
entre vosaltres, els que no haureu de buscar la col·laboració d’algun familiar com el pare, la mare o el que 
vosaltres preferiu. 

 

https://youtu.be/09KMC985zCo
https://youtu.be/s1I_Fn9BsXY


 
Us deixo una mostra de possibles figures que hi ha en l’acrosport, però en podeu fer d’altres o inclús 
inventar-vos les vostres pròpies formes. Espero que us ho passeu molt bé fent aquest repte. 
 
 
Podeu anar enviant-me els vídeos de tot el que heu fet. Benvingut serà i molt content de 
poder veure-us almenys a través d’una foto o d’un vídeo. Així que us animo a que ho proveu 
i m’ho envieu. 
 
Ho podeu enviar a: sserra26@xtec.cat 
 
Una abraçada molt forta per a tots! I molts ànims! 
 
Salut i esport!!! 
 
Sergi 
 
 

 
 

 



 
 
VALORS 
 

Visualtiza el curt the song for rain, que tracta sobre l’amistat. Després pensa en algún company/a, amic,                 

amiga o familiar al qual no has pogut veure o amb el que has tingut molt poc contacte, durant totes                    

aquestes setmanes de confinament.  

I posat en contacte amb ell/a. Envia-li un missatge de mòbil o un e-mail i explica-li que el trobes a faltar o                      

allò que et vingui de gust. Si necessiteu l’adreça d’algun/a company/a de l’escola me la podeu demanar.  

Per fer el retorn tan sols m’ heu de notificar que ho heu fet i si voleu podeu explicar a qui i de que heu                         

parlat. 

 

 
Per fer el retorn, us deixem els correus a qui els hi heu d’enviar les activitats 
(la feina la podeu fer amb paper o amb l’ordinador i el retorn el podeu fer fent 
una foto i adjuntant-la al correu o adjuntant l’activitat si l’heu fet a 
l’ordinador): 

● Àmbit matemàtic, català, castellà, plàstica i medi: 

Mireia mmuno247@xtec.cat  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=460&v=ihuWdA645LQ&feature=emb_logo
mailto:mmuno247@xtec.cat


 
● Àmbit artístic: 

 
Maria mgabrie8@xtec.cat 
 
 

● Àmbit anglès: 
 

Helena: mcastel3@xtec.cat 
 

● Àmbit d’educació física: 
 
Sergi: sserra26@xtec.cat  
 

● Àmbit valors: 

Ivan: ialonso7@xtec.cat  

 

 

 

mailto:mgabrie8@xtec.cat
mailto:mcastel3@xtec.cat
mailto:sserra26@xtec.cat
mailto:ialonso7@xtec.cat

