
 

 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs: Segon 
 
Data: 19 de maig 
 
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.  

● Recitar la poesia o embarbussament proposat aquesta setmana.  

● Calendari: quin temps fa? (sol, cel cobert, vent, pluja, …). També ho podeu fer en               

anglès (podeu veure la cançó o la imatge per recordar-ho). Us podeu ajudar amb un               

calendari. 

● Fer creuaments, creuaments dient els números de l’1 al 20 i a l’inrevés, 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 el següent tema: El reciclatge. 
 
Organitzeu-vos les tasques per tal de treballar cada dia una miqueta. 
  



 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana 

Descripció de l’activitat 

● AVÍS!! El planeta està molt trist, necessitem la vostra ajuda! Inventeu-vos un            
personatge que tingui algun superpoder que ajudi a salvar la Terra. Feu la             
descripció i un dibuix. Us atreviu?  
Per fer la descripció seguir aquesta estructura: 

1. Quin és el seu superpoder: neteja l’aire,       
transforma les deixalles en objectes útils, …  

2. Aspecte general: Alçada, si és prim o gras,        
vell o jove,... 

3. Com és físicament: Color dels ulls, volum del        
nas, forma dels llavis,... 

4. Com va vestida: Un jersei groc, uns       
pantalons estripats, unes sabates brutes,... 

5. Com és de caràcter: Una figa flor, tossut com         
una mula, molt espavilat,... 

6. Què fa habitualment: Fa de pagès, va a        
l'escola, es rasca la panxa,... 

7. Què li agrada o no: Li encanta jugar a pilota, no pot veure la verdura, li                
fascina viatjar,... 

 
1. Exemple 1: “En Nat és un superheroi. Té el poder de substituir l’aire contaminat              

per aire pur. Té uns pulmons enormes que s’empassen tot l’aire brut i per uns               
forats treu tot aquest aire ben net. És jove i prim. El seu cos té forma de con. No                   
porta roba però la seva pell és de punts de colors. En Nat és molt espavilat i no                  
para de moure’s en tot el dia. Li encanta l’aire lliure i és vegetarià”. 

 



 

2. Exemple 2: “La Pimi és una superheroïna. El seu superpoder és el de transformar              
les deixalles en objectes reciclats. Té una boca molt gran i el seu cos té forma de                 
campana. Els seus ulls són blaus i allargats i vesteix amb colors verds. Té molt               
caràcter i no suporta que les persones no li facin cas i no reciclin. Li agrada                
menjar-se les deixalles. Una vegada a la panxa es transformen en objectes            
reciclats.  Després els torna a expulsar per l’enorme boca què té”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Ara penseu i escriviu una frase o un rodolí que digui el superheroi o superheroina               
que heu inventat.  

 
Per exemple: “En Nat ha arribat i l’aire net us he deixat”. 
 
Per exemple: “Tinc ganes de reciclar, moltes deixalles m’heu de donar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 

Descripció de l’activitat 

 

● La importancia de reducir 

 

Este concepto puede que sea el más importante de todos, pues si reducimos o evitamos               
que se genere basura innecesaria y utilizando los productos correctamente, podremos           
evitar una gran cantidad de problemas medio ambientales. Tenemos que reducir el            
volumen de productos que consumimos, así como el uso de todo aquello que proceda de               
recursos naturales que puedan terminarse algún día. No olvidéis que para fabricar            
productos de todo tipo, necesitamos cosas que pueden agotarse o tardar muchísimo            
tiempo en renovarse. 

● Contesta las siguientes preguntas para ver de qué manera podemos ayudar a            
REDUCIR: 

1.- ¿Cómo podemos evitar utilizar varias bolsas de plástico cada vez que hacemos             
la compra? 

2.- ¿Cómo podemos sustituir el uso de papel de aluminio? 

3.-¿Cómo podemos limitar el consumo de productos de usar y tirar? 

4.- ¿Cómo podemos reducir el consumo de energía? 

5.- ¿Cómo podemos reducir el consumo de agua? 
 



 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 

Descripció de l’activitat 

● May 17th is The Global Recycling Day. Let’s help our planet Earth! We are 
going to sort out the waste. We will put the waste that can be recycled in the 
Recycle Bin and the waste that can be transformed into compost in the Compost 
Bin. And remember: RECYCLING IS AN IMPORTANT ACT! (El 17 de maig és el 
Dia Internacional del Reciclatge. Ajudem el nostre planeta Terra! posarem les deixalles 
que poden ser reciclades en el Contenidor Reciclar i les deixalles que podem transformar 
en compost en el Contenidor Compostar. I recorda: RECICLAR ÉS UN FET IMPORTANT!) 

 
● You can also listen to the Recycling song. 

(També pots escoltar la cançó del reciclatge) 

https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE 

#stayathome 

https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE


 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

Descripció de l’activitat 

● Sabeu quant de temps triguen els residus a desaparèixer de la Terra? A             
continuació us en diem uns quants.  

 
1. ENVÀS DE LLET O SUCS: 30 anys ! Un envàs d'aquest tipus està compost per               

cartró, plàstic i alumini. 
2. AMPOLLES DE PLÀSTIC: 4000 anys! Els materials plàstics que formen les           

ampolles són resistents i triguen moltíssim a desaparèixer. 
3. XICLETS: Tarden 5 anys! Això es produeix perquè el xiclet un cop sec s'endureix              

gairebé com una pedra.  
4. LLAUNES DE REFRESCS: 10 anys! Les llaunes de sucs i refrescos estan            

formades per alumini, un material resistent. 
5. PAPER: El paper blanc o folis tarden 1 any a desaparèixer. 
6. BOSSES DE PLÀSTIC: Entre 150 i 300 anys! Per això, s'han d'usar tantes             

vegades com sigui possible la mateixa bossa o si no, bosses de cartró o de tela. 
7. PILES: De 500 a 1000 anys ! Les piles contenen productes químics MOLT             

perillosos al seu interior. 
 

 
Ara, ompliu els espais que falten tot ordenant el nombre d’anys que triga cada              
cosa a desaparèixer, fent-ho de més petit a més gran. 

 
                      ____ < ____ < ____ < ____ < 150 < ____ <____ < ____<____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

● Càlcul mental. Demaneu ajuda a algú de casa vostra per fer el càlcul mental.              
Hauran de preguntar-vos oralment totes les activitats (dir números, operacions,          
problemes…) i vosaltres haureu de resoldre-ho mentalment, recordeu que si ho           
necessiteu podeu fer servir els dits:  

 
1. Compta de 3 en 3 des del 330 a 390. 

 
2. Compta del 40 fins al 0. 

 
3. Tenim una recta numèrica a la pissarra i només hi marquem els números             

0, 5, 10, 15, 20, 25, 30; preguntem:” Els números següents: 29, 22, 17, 7,               
14, 26, de quin d’aquests números estan situats més a prop? 
 

4. Digues el número que hi ha entre: 312 i 314, 513 i 515, 724 i 726, 816 i                  
818, 633 i 635, 538 i 540 
 

5. Digues el número anterior i el que va després de: 10, 20, 30,40,15, 25. 
 

6. Resol:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi  

Descripció de l’activitat 

● Recordeu la nostra visita al CRAM (Centre de recuperació d’animals marins)? La            
Lua, una nena de 8 anys, va escriure a l'infoK proposant de fer d'inforeportera i               
aquest és el reportatge que va fer: CRAM. 
També us animem a que visiteu la pàgina del CRAM on expliquen les històries              
dels pacients que hi viuen. 

● Us proposem que a dins del sac hi dibuixeu els residus que acostumem a trobar a                
les platges i que sabem del cert que no haurien d’estar allà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Com creieu que han arribat tots aquests objectes a la platja?  

Per exemple: llançar al lavabo els bastonets de les orelles.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

● Què podem fer per tenir les platges més netes? 
Per exemple: usar les papereres per desfer-nos de les deixalles.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=J7Mv_nlvHSk
https://cram.org/ca/
https://cram.org/ca/les-tortugues-marines-del-cram/


 

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 

Descripció de l’activitat 

● Observeu amb atenció aquests cartells publicitaris que denuncien la 
contaminació al planeta terra:  

 
 

   
 

● Dibuixeu el vostre propi cartell publicitari i acompanyeu-lo d’alguna frase en 
contra de la contaminació.  
Per exemple:  

 



 

Àrea d'aprenentatge: Música 

Descripció de l’activitat 

● Cançó Les tres erres, El Pot Petit. Escolteu, balleu i canteu algun fragment             
d’aquesta cançó amb tant de ritme que parla de Reduir, Reutilitzar i Reciclar:              
https://youtu.be/r8OAoxUCbco  
 

● Percussió Eine kleine Nachtmusik. La proposta de percussió d’aquesta         
setmana és del compositor austríac Wolfgang Amadeus Mozart. Ja que som a la             
setmana del reciclatge, intenteu fer la percussió amb objectes reciclats i           
experimenteu descobrint quins sons diferents poden fer aquests objectes.         
Recordeu que, si va massa ràpida, a la configuració del vídeo (clicant a la rodeta               
que apareix a la cantonada inferior dreta de la pantalla) podeu reduir-ne la             
velocitat. 
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-eine-kleine-nacht
musik-de-mozart/ 
 

● Sidoku. Heu d’aconseguir que a cada requadre, cada línia vertical i cada línia 
horitzontal hi hagi els 4 símbols musicals sense que se’n repeteixi cap. Ànims! 

 

 

● RECORDATORI: El dia 5 de juny publicarem un vídeo amb tot el material que ens               
esteu enviant amb la cançó No ens desdibuixeu. Encara sou a temps de             
gravar-vos cantant la cançó i enviar-la a musica@escolamasiperera.cat. Visiteu el          
web per més informació. 

 

 

https://youtu.be/r8OAoxUCbco
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-eine-kleine-nachtmusik-de-mozart/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-eine-kleine-nachtmusik-de-mozart/
mailto:musica@escolamasiperera.cat


 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

Descripció de l’activitat 

● L’activitat d’Educació Física d’aquesta setmana anirà relacionada amb les         
matemàtiques. 
Agafeu 3 recipients i els poseu en 3 espais diferents del menjador. Aleshores,             
en un paper, escriviu 3 títols i els col·loqueu davant de cada recipient:  

1. De 0 a 10 anys,  
2. De 11 a 400 anys,  
3. De 401 a 5000 anys.  

 
Després, agafeu un paper i el talleu en 8 trossos.  
A cada tros heu d’escriure els següents materials on s’indica amb un número els              
anys que triguen a desfer-se: paper (1 any), piles (de 500-1000 anys), bosses             
de plàstic (entre 150 i 300 anys), xiclets (5 anys), ampolles de plàstic (4000              
anys), sucs (30 anys), llet (30 anys), llaunes de refresc (10 anys).  
 
Si disposeu d’aquests objectes i els voleu fer servir, no cal que feu aquests 8               
paperets. 
 
Els 8 trossos (o objectes) els poseu a la sortida que marqueu (qualsevol paret o               
racó allunyat d’on estan els tres recipients)). 
L’activitat consisteix en anar fent viatges (1 per paper/objecte), i els haureu de             
posar tan ràpidament com sigui possible al títol on cregueu convenient (0-8 anys),             
(9-400 anys), (401-5000 anys). 
 
Desplaçaments que haureu de fer: 

1. De 0-10 anys: anar fent la granota i tornar corrent. 
2. De 11-400 anys: anar fent el cangur i tornar corrent. 
3. De 401-5000 anys: anar fent la serp i tornar corrent. 

 
 
 
 

 
Sabeu què és una poesia tradicional japonesa? 
Es tracta d’una composició de tres versos que no rimen. 
Mireu l’exemple que trobeu a continuació: 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

Aquesta setmana el Bombeta us proposa que 

endevineu un element molt important per respectar i cuidar el medi ambient! 

 

 

   
 
 
 

                  Us proposem un joc divertit!!!  

VEIG, VEIG…                                    

Busqueu algú de casa per jugar plegats . El joc comença quan algú pensa un objecte que                 
està a la vista de tots i totes, i diu la cançoneta que anirà conduint el joc: 

 - “Veig, veig” 

 I la resta  contesten: 

 - Què veus? 

 I ell/a: 

- Una coseta que comença per la lletra .... (has de dir la lletra inicial de l'objecte,                  
aleshores els companys/es aniran dient objectes que comencen per la lletra per tal             



 
d'endevinar l'objecte concret). 

 
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 
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