
 
 

 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs: Segon 
 
Data: 2 de juny 
 
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: els animals. 
 
Organitzeu-vos les tasques per tal de treballar cada dia una miqueta. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana 

Descripció de l’activitat 

● Heu vist el vídeo dels porcs senglars que passegen per la Diagonal de Barcelona?              
O el dels dofins que neden pels canals de Venècia? I el de les cabres que mengen                 
el que troben als jardins d’un petit poble de Gal·les? Ara que els humans ens hem                
tancat a casa per evitar el coronavirus, els animals s’atreveixen a visitar les             
ciutats! Llegiu la següent notícia i responeu les preguntes. 

 

ELS ANIMALS NO ES QUEDEN A CASA 

Des que estem confinats a casa pel coronavirus, segur que has sentit que hi ha animals                
que s’estan passejant per llocs on no els havíem vist mai. Sembla que el lema               
#JoEmQuedoaCasa no va amb ells. 

Algunes persones pensen que això passa perquè gairebé no hi ha presència d’éssers             
humans i de contaminació a les ciutats. Però les organitzacions que defensen els animals              
asseguren que això no és gens estrany perquè aquestes incursions són freqüents al llarg              
de l’any. 

Des del Fons Mundial per la Natura (WWF, World Wide Fund for Nature) expliquen que               
és normal perquè “sense influència humana, la naturalesa va recuperant el seu lloc”. 

Des de SEO/Bird Life (Sociedad Española de Ornitología), per la seva banda, afirmen             
que durant el confinament “hi ha menys soroll i se sent més el cant dels ocells, i això                  
abans passava desapercebut”. 

 

Adaptació de El Periódico 
Editorial Text-La Galera 

 
 

1. Per què els animals salvatges ara caminen pels carrers de les ciutats? 
2. Com és que ara sentim més els ocells? 
3. Què passarà amb aquests animals quan acabi el confinament? 

 
 

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20200414/orcs-senglars-paons-anecs-altres-animals-salvatges-prenen-ciutat-coronavirus-7904127


 
 

● Noticies de la comarca! A l’Alt Penedès hem tingut la visita inesperada de dues              
Daines als voltants de Torrelavit. Mireu l’enllaç del diari “3 de vuit” per saber-ne              
més.  

 

● Relacioneu el nom de la femella, el mascle i la cria d’aquests animals.  

FEMELLA MASCLE CRIA 

a. gallina 
b. vaca 
c. truja 
d. ànega 
e. ovella 
f. conilla  

1. toro 
2. porc 
3. gall 
4. moltó 
5. ànec 
6. conill 

 

 
 
 
 
 

 

https://el3devuit.cat/2020/05/10/79221/actualitat/dues-daines-es-passegen-pels-boscos-del-penedes/


 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 

Descripció de l’activitat 

● Leed estos poemas y adivinanzas y adivinad de qué animal están hablando.  

No hago ruido al caminar, 
-ando sin piernas-  

tengo cuernos y no soy toro 
yo no me mojo aunque llueva,  

nunca salgo de mi casa,  
solo asomo la cabeza.  

Duermo mucho, como hierba,  
me gusta el sol. 

¿Quien soy? 
                                              Gloria Fuertes 

 
RESPUESTA: 

Tiene cara de canguro,  
es feo, alto y peludo,  
casi no come ni bebe 

y como es desgraciado,  
siempre vive jorobado.  

¿A qué animal me refiero?  
  
 

 Gloria Fuertes 
RESPUESTA: 

 As no soy, 
as no fui, 

as no seré 
hasta el fin. 

 
RESPUESTA: 

Soy un animal muy elegante, 
muy veloz y poco fiero; 

y cuando quiero calzarme 
voy a casa del herrero.  

 
RESPUESTA: 

 
Un bicho pequeño  

vuela entre las flores 
y tiene las alas de muchos colores 

¿Quién és? 
 

                                    RESPUESTA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

● Escribid una noticia inventada por vosotros y relacionada con los animales que se             
han visto por las calles de ciudades y pueblos durante el confinamiento. A             
continuación os dejo una plantilla: 

 

Fecha: 
 

TITULAR DE LA NOTICIA:  

 
 

 
 
¿Qué ha pasado? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Nombre y Apellido: 

 
 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 

Descripció de l’activitat 

● Look at the animals. What animals are they? What can they do? Complete the 
sentences with the correct words from the lists.(Mireu els animals. Quins animals són? 
Què poden fer? Completa les frases amb les paraules correctes de les llistes. 

          Example:  I am a horse. 

                                            I can run.

 

ANIMALS:         turtle frog fish tiger parrot     
rabbit   lion     monkey       dolphin   



 
 

ACTIONS: 

                                                 

                      jump                 run                    fly                 swim 

● You can also listen to this song about animals and actions.  

(També pots escoltar aquesta cançó dels animals i les accions.) 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo  

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

Descripció de l’activitat 

● Observeu i esbrineu quant val cada animal i podreu resoleu l’operació final. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo


 
 

● En aquesta graella hi veureu tot d’animals. Les columnes estan indicades amb 
lletres i les files amb números.  

        1. Escriviu el nom de l’animal que es troba en les següents coordenades:  
 

➔ A6  _________________ 

➔ D1 _________________ 

➔ C7 _________________ 

➔  E5 _________________ 

➔ G7 _________________ 

➔ H3 _________________ 

 
2. Indica les coordenades dels següents animals (escriviu primer la lletra i després el              

número): 
  

➔ Serp _________________ 

➔ Daina ________________ 

➔ Gat __________________ 

➔ Rinoceront ____________ 

➔ Llop  _________________ 

➔ Vaca  ________________ 

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi  

Descripció de l’activitat 

● Per desgràcia hi ha animals que estan en perill d’extinció. Una espècie està en              
perill d’extinció quan queden tan pocs animals que corren el risc de desaparèixer             
de la Terra.  
Cada vegada són més les espècies que s’uneixen a les llistes d’animals en risc de               
desaparèixer, així com els que s’uneixen a les llistes d’animals extingits. Les            
causes poden ser naturals o generades per l’activitat de l’home. Avui dia, les             
activitats diàries de l’ésser humà són les que més afecten les espècies, la             
contaminació; el no reciclatge; la caça; la tala d’arbres sense control, etc.  
Si voleu saber-ne més sobre animals en perill d’extinció teniu aquest petit            
reportatge de l’InfoK. També podeu consultar l’article del National Geogràfic on            
el fotògraf Tim Flach exposa les fotografies d’alguns dels animals més curiosos,            
cridaners i emblemàtics del nostre planeta, ha estat més de dos anys fent-les! 
 

● Aquests tres animals estan en perill d’extinció. Heu de relacionar l’animal amb            
l’hàbitat i el motiu d’extinció. Heu de relacionar-ho amb fletxes o posant al costat              
del número la lletra corresponent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/en-perill-dextincio/video/4472571/
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/animales-peligro-extincion_12536/3


 
 

● Us animem a seguir fent la conferència sobre un animal. Recordeu com s’havia             
de preparar:  
1. Podeu consultar la web del zoo de Barcelona per ajudar-vos a decidir quin             

animal voleu fer la conferència. https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals 
2. Haureu de buscar informació sobre: Com és? On viu? Què menja? Com neix? 

Quins costums té?  
3. Redacteu un esborrany amb la informació que heu trobat. A continuació 

podeu trobar un model d’esborrany.  

 
 

https://www.zoobarcelona.cat/ca/animals


 
 

 
 
4. Ara que ja teniu la informació, toca redactar-la de manera que ens quedi un              

text. Us mostrem un exemple:  
 



 
 

 
 
 
 
5. És el moment de practicar la conferència com si l’expliquéssiu oralment als            

vostres companys i companyes.  
 

6. Feu-nos arribar la vostra conferència per correu electrònic ( vídeo, àudio o            
document).  

  



 
 

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 

Descripció de l’activitat 

● Creem animals a partir dels materials reciclats que tenim per casa! Nosaltres hem             
escollit les oueres!  Sigueu molt originals! 
 

 

         
 

Àrea d'aprenentatge: Música 

Descripció de l’activitat 

● El paisatge entra per la finestra. Aquesta setmana us animem a parar atenció             
als sons que entren per les finestres de casa vostra. Seieu davant d’alguna             
finestra de casa i dibuixeu el que hi veieu. A continuació, seieu d’esquena a la               
finestra, tanqueu els ulls, feu silenci, respireu profundament i escolteu amb           
atenció. Segur que sentireu un munt de sons que us ajudaran a arrodonir el vostre               
paisatge. Potser sentiu uns ocellets que no havíeu vist, la música d’uns veïns o un               
gos que borda i també formen part del vostre paisatge encara que no els pugueu               
veure.  
Si us animeu podeu enviar-nos un vídeo ensenyant-nos el vostre paisatge mentre            
imiteu tots aquells sons que us han ajudat a dibuixar-lo.  
 

● Percussió Deteggtive Anderson. Aquesta setmana us proposem la percussió         
Deteggtive Anderson. 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-deteggtive-anders
on-level-1/  
 

● Conte Joy and Heron. Us proposem que mireu el vídeo que trobareu a l'enllaç              
següent en el qual s'explica un conte protagonitzat per dos animals: un gos i una               
garsa reial. En aquesta història no es diu una sola paraula però segur que              
l'entendreu perfectament a través de la seva música. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZQGuVKHtrxc 
 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

Descripció de l’activitat 

● Juga al joc dels animals 
 

Es necessita paper i llapis. Es parteix un o dos folis en 12 trossos diferents: seran les                 
diferents targetes d’animals. Un altre foli s’haurà de partir en 3 parts, i en cada una d’elles                 
s’ha de posar: terrestre, aquàtic, aeri. 
 
L’activitat consisteix en col·locar cada targeta al medi a on habiten els diferents animals              
(terrestre, aquàtic, aeri).  
 
A la sortida es posaran les targetes d’animals i a l’arribada el medi a on habiten (les                 
targetes del medi a on habiten han d’estar separades). 
 
S’ha d’imitar l’animal en qüestió cada vegada que s’agafa la targeta. 
 
Els animals seran els següents: 

 
-Cadernera  
-Elefant  
-Lluç  
-Anaconda 
-Àliga  
-Rajada 
-Tauró tigre  
-Serp  
-Falcó Pelegrí  
-Balena Blava  
-Guepard 
-Còndor 
 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-1/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-1/
https://www.youtube.com/watch?v=ZQGuVKHtrxc


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

           
  

 
 
 

ESCOLTA, QUIN ANIMAL ÉS? 

● Penseu en un animal i el so que fa. Després reproduïu el seu so en veu alta.                 
L’objectiu és que les persones amb qui jugueu (germans, pares …) endevinin de             
quin animal es tracta. Un cop endevinat, podeu fer canvi de rol.  

 
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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