
 
 
 

 
PROPOSTA   TASQUES   ESCOLARS   -   EDUCACIÓ   PRIMÀRIA  

 
Curs:    Segon  
 
Data:    30   de   març  
 
Feu-vos  un  horari:  una  estoneta  per  treballar,  una  per  llegir,  una  per  jugar,  una  per  mirar  la                  

tele   i   una   per   ajudar   a   casa.   

 

Abans  de  començar  a  treballar  podeu  fer  la  rutina  que  fem  a  l’aula (els  mateixos  alumnes  ja                  

saben   com   funcionen   si   els   aneu   pautant   punt   per   punt) :  

★ Escriure   la   data.   

★ Dir   el   dia   d’ahir,   el   d’abans   d’ahir,   el   de   demà   i   passat   demà.   

★ Dir   els   dies   de   la   setmana   i   els   mesos   de   l’any   (català/   castellà/   anglès).  

★ Recitar   la   poesia   o   embarbussament   proposat   aquesta   setmana.   

★ Calendari.  Podeu  fer-vos  una  graella  com  la  de  l’aula  i  cada  dia  anar  omplint  amb  un                 

dibuix   quin   temps   fa?   (sol,   cel   cobert,   vent,   pluja,    …)  

★ Fer   creuaments,   creuaments   dient   una   taula   de   multiplicar,   creuaments   dient   alfabet…  

★ Vuit   mandrós.  

★ Operacions,  preguntes  reflexives  sobre  l’operació,  com  has  arribat  al  resultat?  podriem            

fer-ho   d’altres   maneres…  

★ Escriure   números   i   preguntar   nom,   anterior,   posterior  

★ Comptar   de   2   en   2,   de   3   en   ,   endarrere   endavant   partint   de   0   o   des   d’un   altre   nombre.  

★ Lectura   d’un   paràgraf   en   silenci   i   veu   alta.   

 

Aquesta   setmana   us   proposem   reflexionar   i   aprofundir   en   un   tema   d’actualitat:    El   canvi  
climàtic .   Organitzeu-vos   les   tasques   per   tal   de   treballar   cada   dia   una   miqueta.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Àrea   d'aprenentatge   Descripció   de   la   tasca  

Llengua   Catalana    
★ Realitzeu   les   següents   activitats   per   reforçar   diversos  

aspectes   de   la    lectura.   
➔ Lectura   eficaç:   paraules   desendreçades,   frases  

trossejades,   sopes   de   lletres   i   buscar   les   diferències.   
➔ http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html  
➔ http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/  

 
★ Llegiu    els   textos   que   trobareu   a   continuació   relacionats   amb  

el   malbaratament   dels   recursos   naturals.   
➔ Notícia    sobre   la   biodiversitat.  

http://www.diariwin.cat/2018/12/13/lactivitat-humana-perjud 
ica-la-biodiversitat/  

➔ Conte:    Les   històries   de   l’avi.   
 

 

LES   HISTÒRIES   DE   L’AVI  
Sempre   m’han   agradat   els   contes   de   l’avi.   Quan   ve   a   cuidar-me  
per   les   tardes   i   m’avorreixo   m’explica   una   història.   De   vegades  
són   divertides,   altres   d’aventures,   i   molt   poques   de   por,   però   avui  
m’ha   explicat   una   història   trista.  

L’avi   m’ha   dit   que   fa   molt,   molt,   però   que   molt   temps,   la   Terra,   que  
és   on   vivim,   tenia   uns   éssers   anomenats   arbres.  

-   Arbres?   –   li   he   preguntar   rient   una   mica,   perquè   el   nom   m’ha  
sonat   una   mica   graciós.  
Però   ell   s’ha   posat   molt   seriós   i   se   li   han   fet   unes   arrugues   al  
front,   com   quan   l’àvia   canvia   el   canal   de   la   televisió   perquè   creu  
que   està   dormint.  

-   Sí,   arbres.   –   m’ha   dit.   –   Aquesta   història   és   real,   així   que   escolta  
amb   atenció.  
Jo   que   sóc   molt   obedient   m’he   assegut   a   la   meva   butaca   envoltat  
de   coixins   i   l’he   escoltat   amb   molta   atenció.  

-   Els   arbres   eren   uns   éssers   vius   que   no   parlaven.   Ells   ens  
donaven   ombra   per   a   que   no   passéssim   calor   a   l’estiu,   ni   ens  
creméssim   al   sol.   També   fabricaven   oxigen   per   a   que   poguéssim  
respirar   i   viure   sans.   Les   seves   branques,   alguns   mesos   de   l’any,  
ens   donaven   fruita   i   ens   la   donaven   gratis.   Els   seus   colors   verds  
decoraven   els   nostres   carrers   i   els   parcs.  
Quan   portava   una   estoneta   explicant-me   la   història   li   he  
preguntat:  

-   Per   què   van   marxar   aquests   éssers   vius,   avi?  

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/
http://www.diariwin.cat/2018/12/13/lactivitat-humana-perjudica-la-biodiversitat/
http://www.diariwin.cat/2018/12/13/lactivitat-humana-perjudica-la-biodiversitat/


 

I   ell   m’ha   contestar:  

-  Van  marxar  perquè  nosaltres  fa  molt  i  molt  de  temps  els  tallàvem              
per  a  fer  paper,  cremàvem  la  casa  on  vivien,  que  es  dia  bosc,  per               
a  construir  centres  comercials,  edificis  i  quan  ja  quedaven  molt           
poquets  i  es  van  adonar  que  tot  i  que  ens  feien  molts  regals              
nosaltres   no   els   estimàvem   van   decidir   desaparèixer.  
Jo,  quan  va  dir  això  em  vaig  quedar  amb  els  ulls  ben  oberts              
mirant-lo  fixament,  ja  que  tots  aquells  regals  que  ens  donaven           
aquests  éssers  anomenats  arbres,  ara  son  molt  cars  i  n’hi  ha  molt             
pocs.  Per  exemple,  l’oxigen  el  fabrica  una  maquina  que  hem  de            
portar  sempre  al  damunt  i  fa  molta  pudor;  l’ombra  no  cal  perquè  el              
sol  ja  fa  algun  temps  que  sempre  està  cobert  per  uns  núvols  molt              
bruts  i  grisos  que  mai  fan  ploure,  i  la  fruita  només  la  podem              
menjar  un  cop  l’any  perquè  en  queda  molt  poca  i  el  papa  diu  que               
és  molt  cara.  Els  parcs  són  només  de  terra  i  petites  plantes  que              
punxen   i   piquen   molt   si   les   toques.  

Així   que   li   he   dit   al   meu   avi:  

-   Tornaran   algun   dia   aquests   arbres?  

I   ell   m’ha   contestat:  

-   Ells   estan   esperant   a   que   nosaltres,   els   humans,   deixem   de   ser  
tan   egoistes   i   ens   adonem   que   tot   el   que   ens   regala   la   natura   es  
pot   esgotar   i   hem   de   demostrar   que   som   agraïts,   intentant   no  
malgastar   els   recursos   que   ens   queden,   com   l’aigua.   Si   ella  
s’enfada   amb   nosaltres   també   podria   marxar,   com   ells,   i   potser   no  
tornar   mai   més.  
A   mi   només   m’ha   quedat   una   pregunta   més:  

-   Avi,   antigament   nosaltres,   els   humans,   érem   una   mica   ximples,  
oi?  
I   ell   s’ha   posat   a   riure.  

Minyons   Escoltes   i   Guies   de   Catalunya   /   Demarcació   Catalunya   Central.   
https://farcell.escoltesiguies.cat/catalunyacentral/recull-de-contes-per-cuidar-la-te 
rra/ 

 
➔ Ara   que   ja   heu   llegit   aquests   dos   textos   escriviu   un    text  

explicant   com   us   heu   sentit   en   llegir-los,    per   què   us   heu  
sentit   així   i   si    creieu   que   algun   dia   podríem   arribar   a   la  
situació   que   s’explica   en   el   conte.   

➔ Un   cop   l’hagueu   escrit    reviseu    que   s’entengui   bé,   que   hi  
hagi   les   majúscules   i   els   punts   on   toca.   

➔ Per   acabar    envieu    el   text   a   l’adreça   electrònica   que  
trobaràs   al   final   i   així   podrem   gaudir   de   les   vostres  
respostes.   



 

Llengua   Castellana   ★ En   un   folio,   debéis   dibujar    los   siguientes   contenedores,   y  
dentro   de   cada   uno   escribir   cuatro   productos   diferentes.  

Llengua   anglesa  
 
 
 

 
★ Repasseu   i   acabeu   d'aprendre   els    "Months   of   the   Year".  

Podeu   escriure'ls   en   targetes   dues   vegades   i   així   us   fabriqueu  
un   Memory   per   a   poder   jugar.   També   ho   podeu   fer   fent   una  
targeta   amb   el   nom   i   l'altra   amb   un   dibuix   d'una   cosa   d'aquella  
mes.   Per   exemple:   January   i   un   ninot   de   neu.  
Aquí   teniu   una   cançó   per   ajudar-vos:  
https://youtu.be/Fe9bnYRzFvk  

 
★ Feu  una Weather  Chart  d'aquesta  setmana,  així  practicarem         

Day  (date),  Weather  i  Emotions  (happy,  sad,  angry,  afraid...),          
poseu  com  us  sentiu  cada  dia.  Pot  ser  semblant  a  la  que  us              
adjunto   a   sota,   poseu-hi   creativitat!!   
Si  ho  preferiu,  podeu  substituir  la  rutina  que  feu  en  català  per             
aquesta   en   anglès,   o   bé   fer   les   dues.  
 
 
 
 

https://youtu.be/Fe9bnYRzFvk


 

 
★ Us  afegeixo  un  link  d'una  cançó  de  les  Emotions  perquè           

l'escolteu,   canteu   i   representeu:  
h�ps://youtu.be/W-VHERhz6hA  

 

https://youtu.be/W-VHERhz6hA


 

Matemàtiques   
★ Mireu    el   video    “ què   és   el   canvi   climàtic   super3   youtube  

videos ”.    Hi   ha   un   moment   en   el   que   surten   uns    mitjans   de  
transport .   
➔ Ordeneu   aquests   des   del   que    menys    contamina   al   que  

més ?   Haureu   de   fer   servir   els   símbols    >    (més   que)   o    <  
(menys   que).   

➔ Si   sabeu   més   transports   podeu   afegir-los   per   ampliar  
aquesta   llista.   

➔ Quin   dels   transports   de   la   vostra   llista   és   més   beneficiós  
per   al   nostre   planeta?  

➔ Problema:   Si   hi   ha   5   mestres   de   fora   de   Vilafranca   que   van  
a   treballar   a   l’escola   cadascú   en   el   seu   cotxe,   què   poden  
fer   per   reduir   la   contaminació?   
 

★ Càlcul   mental.    Demaneu   ajuda   a   algú   de   casa   vostra   per   fer   el  
càlcul   mental.   Hauran   de   preguntar-vos   oralment   totes   les  
activitats   (dir   numeros,   operacions,   problemes…)   i   vosaltres  
haureu   de   resoldre-ho   mentalment,   recordeu   que   si   ho  
necessiteu   podeu   fer   servir   els   dits:   
➔ Digues   quin   número   va   a   continuació   de:   117,   211,   253,  

419,   14,   620.  
➔ Continua   comptant   fins   a   25   a   partir   de:   10,   15,   12,   19,   20.  
➔ Digues   el   número   anterior   i   el   posterior   de:   45,   615,   410,  

512,   19,   520.  
➔ Digueu   el   número   que   hi   ha   entre:   5   i   7,   11   i   13,   12   i   14,   17  

i   19,   9   i   11,   13   i   15.   
➔ Digues   a   prop   de   quin   número   acabat   en   0   està   més   a  

prop:   6   ,   14,   21,   69,   76.  
➔ Resol   mentalment:  

 

4   +   0   =  
4    -   0   =  
5   +   0   =  
5    -   0   =  
6   +   0   =  
6    -   0   =  

5   +   5   =  
4    -   4   =  
6   +   6   =  
3    -   3   =  
2   +   2   =  
1    -   1   =  

4   +   3   =  
5   +   2   =  
6   +   1   =  
8    -   1   =  
9    -   2   =  
2   +   5   =  

4   +   1   =  
5    -   2   =  
6   +   1   =  
7    -   2   =  
8   +   1   =  
9    -   2=  

9    -   3   =  
8    -   3   =  
7    -   3   =  
6    -   3   =  
5    -   3   =  
4    -   3   =  

➔ Quantes   rodes   tenen   4   cotxes?  
➔ Tinc   tres   bitllets   de   tren   i   en   cadascun   hi   queden   2   viatges.  

Quants   viatges   podré   fer?  
➔ Tinc   5   vasos   i   3   estan   buits.   Quants   estan   plens?   
➔ Tinc   5   motos   i   la   meva   mare   me’n   regala   5   més.   Quantes  

en   tinc   ara?   
➔ M’he   comprat   10   bales   i   les   he   ficat   a   la   butxaca,   però  

estava   estripada   i   n’he   perdut   3.   Quantes   bales   em  
queden?   

➔ Un   tren   té   9   vagons,   però   se   n’espatllen   3.   Quants   li  
queden?  

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-el-canvi-climatic/video/5833242/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-el-canvi-climatic/video/5833242/


 

Coneixement   del  
Medi   Natural   i   Social  

 
★ Torneu   a   mira   el   vídeo     “ què   és   el   canvi   climàtic   super3  

youtube   videos ”.     Reflexioneu    sobre   les   següents   preguntes.   
➔ Per   què   el   llac   Poopó   té   menys   aigua?  
➔ Què   és   el   canvi   climàtic?  
➔ Per   què   hi   ha   tants   incendis?  
➔ Qui   provoca   el   canvi   climàtic?  
➔ Per   què   puja   la   temperatura   del   nostre   planeta?  
➔ Quines   coses   podem   fer   per   salvar   el   nostre   planeta?  
➔ T’has   plantejat   mai   que   passaria   a   la   terra   si   es   desfes   el  

Pol   Nord?   i   si   es   desfes   el   Pol   Sud?   Penseu   que   passaria  
el   mateix?  

 
★ El   desgel   dels   pols   farà   augmentar   el   nivell   de   les   aigües   dels  

mars   i   oceans?   Per   respondre   aquesta   pregunta,   feu   els  
següents    experiments    a   casa   i   observeu   què   passa   amb   el  
nivell   de   l’aigua   a   l’experiment   A   i   al   B.   Feu   un   recull   de  
fotografies/dibuixos   i   acompanyeu-los   d’una   frase   que  
expliqui   el   que   passa   a   cada   pol.   
➔ Experiment   A  

•   Agafeu   un   recipient   i   ompliu-lo   d’aigua   fins   a   la   meitat.  
•   Introduïu-hi   tres   glaçons.   
•   Feu   un   senyal   per   saber   quin   és   el   nivell   de   l’aigua.   
•   Deixeu   que   el   gel   es   desfaci   totalment.  

 
➔ Experiment   B  

•   Agafeu   un   recipient   i   ompliu-lo   d’aigua   fins   a   la   meitat.   
•   Introduïu-hi   una   tapa   de   carmanyola   que   suri.  
•   Poseu   tres   glaçons   sobre   la   tapa.   
•   Feu   un   senyal   per   saber   quin   és   el   nivell   de   l’aigua.   
•   Deixeu   que   el   gel   es   desfaci   totalment.  

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-el-canvi-climatic/video/5833242/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-el-canvi-climatic/video/5833242/


 
★ Alguns   consells   que   heu   de   tenir   en   compte:   “Les   tres   RRR”.  

Sabeu   quines   són?  
➔ https://www.youtube.com/watch?v=r8OAoxUCbco  
➔ https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE  

        Reduir   +   Reciclar   +   Reutilitzar!  
  
   Recordeu   que   és   molt   important:  
  El   respecte   vers   la   natura   i   gaudi   de   la   seva   bellesa.  
➔ La   preocupació   i   estima   pel   medi   ambient   local.  
➔ La   consciència   dels   riscos   mediambientals   bàsics.   

Plàstica  
 
 
 
 

★ Creeu   un    personatge    amb    materials   reciclats    o   bé   fent  
servir   objectes   que   tinguis   per   casa.   El   tamany   és   lliure.   És  
molt   important   que   sigui    divertit .   

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r8OAoxUCbco
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE


 

Música  
 
 

 
★ Cançó    No   ens   desdibuixeu :  

https://youtu.be/z5csyfS5B_o  
A  la  següent  entrada  del  web  teniu  informació  sobre  aquesta           
cançó   i   el   projecte   al   qual   pertany:  
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-d 
esdibuixeu/  
 

 
★ Percussió    Marxa   Radetzky    de   Johann   Strauss:  

http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussi 
o-marxa-radetzky-de-johann-strauss  

 
★ Emocionari   musical:  

Adjunt  en  aquest  correu  trobareu  un pdf  amb  instruccions  per           
elaborar   un   emocionari   musical.  
 

★ Sidoku:  
 

 
 
Per  tal  de  poder  resoldre  aquest  passatemps  musical  haureu          
d’aconseguir  que  a  cada  requadre,  línia  horitzontal  i  línia          
vertical   hi   hagi   les   7   notes   musicals   sense   repetir-ne   cap.  
Podeu   dibuixar-lo   en   un   full   de   llibreta   per   a   resoldre’l.  

Educació   Física  
 
 

★ Bon   dia   estimat/da   “ naturauta” .     La   vostra   missió    és   salvar   el  
màxim   nombre    d’espècies    possibles.    Per   això   se   us   demana  
el   següent:  

 
➔ Poseu   5   rotllos   de   paper   de   water,   sabates…   el   que   es  

vulgui.    Aquests   han   d’estar   separats   per   una   distància   d’1  

https://youtu.be/z5csyfS5B_o
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussio-marxa-radetzky-de-johann-strauss
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussio-marxa-radetzky-de-johann-strauss


 

metre,   o   de   la   mida   d'una   rajola   de   casa.    Es   tracta   de  
salvar   les   següents   espècies:   granota,   cangur,   serp,   cranc,  
peix,   formiga,   lleó/na,   flamenc   (1   sol   peu).  

 
➔ Què   heu   de   fer?  

A   la   sortida   heu   de   fer   l’animal   en   qüestió   fent   la   ziga   zaga  
pel   circuit   (1r   animal   granota).   Torneu   corrent   fent   la   ziga  
zaga,   ara   toca   el   segon   animal   (cangur),   i   torneu   amb   ziga  
zaga   i   així   fins   que   hagueu   fet   tots   els   animals.  
Després   d’haver   descansat   serà   l’adult   qui   dirà   el   nom   de  
l’animal   a   l’atzar.  

 
★ Escolteu   la   música   de   relaxació   fins   que   s’acabi.    S’ha   de  

clicar   la   nena.    Sortirà   la   mateixa   nena   però   amb   el   dibuix  
ampliat.    Cliqueu   i   ja   sortirà   la   cançó.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E&vl=es  

 

 

▶   3:20  

 

 
 

 
 
 
 

La   marieta  
Caiguda   com   el   confeti  
d'un   cel   festiu   i   radiant,  

una   fràgil   marieta  
arriba   a   les   meues   mans.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E&vl=es


 
Embolica,   generosa,  

el   seu   cos   com   un   regal  
amb   ales   roges   i   negres  

de   paper   enxarolat.  

Irene   Verdú  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ENDEVINA   QUÈ   SÓC?  

Què   treballem?  

Amb   aquest   joc   treballareu   la   formulació   de   preguntes   de   resposta   tancada   (sí   o   no)   per  
extreure   la   informació   necessària.   També   la   memòria   i   sobretot   el   joc   tranquil   al   voltant  
d’una   taula   o   al   sofà   amb   la   família.  

Material :  

Tros   de   paper   i   llapis,   bolígraf   o   retolador.  

 



 
Com   s’hi   juga?  

En   un   tros   de   paper   escriureu   el   nom   d’un   animal   sense   que   ningú   el   vegi   i   li   col·locareu   a   la  
persona   que   tingueu   a   la   vostra   dreta   al   front   enganxat   d’alguna   manera.   És   molt   important  
que   la   persona   que   porti   el   paper   al   front   no   vegi   mai   que   hi   diu.  

Per   torns   anireu   fent   preguntes   de   sí   o   no   fins   endevinar   de   quin   animal   es   tracta.   Per  
exemple:   Sóc   un   mamífer?   Tinc   ales?   Visc   al   mar?  

Variant:   Es   pot   fer   sobre   qualsevol   tema   com   personatges   de   dibuixos,   aliments,   familiars,  
estris   de   cuina,   etc.   

 

 

 

 

RECORDATORI!   
 

ÀREA   D’APRENENTATGE   CORREU   ELECTRÒNIC   MESTR@  

Llengua   Catalana,  
Matemàtiques,   Coneixement   del  
Medi   ,   Plàstica  

Annabel   Gallego:    agallego@escolamasiperera.cat   
Joan   Picas :    jpicas@escolamasiperera.cat  

Llengua   Castellana   Salva   Meló    :    smelo@escolamasiperera.cat  

Anglès   Meritxell   Martí :    mmarti@escolamasiperera.cat   

Música   Maria   Dalmau    :    musica@escolamasiperera.cat  

Educació   Física   Jordi   Romeu :   jromeu@escolamasiperera.cat  

Educació   Especial   Andrea   Gómez: agomez@escolamasiperera.cat  

 
Us   recordem   que   el   correu   electrònic   es   farà   servir   en   cas   de   dubtes,   consultes...al  
mestr@   corresponent.   
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