
 
 

 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs: Segon 
 
Data: 9 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: el cos. 
 
Organitzeu-vos les tasques per tal de treballar cada dia una miqueta. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana 

Descripció de l’activitat 

● Llegiu aquest poema: 
El país dels 5 sentits 

 
En el país dels cinc sentits 
n’hi havia uns quants 
que només eren un nas amb potes 
i aquests es passaven el dia 
olorant-ho tot. 
N’hi havia d’altres 
que només eren ulls amb potes 
i ho miraven tot. 
D’altres eren orelles amb potes 
i ho escoltaven tot. 
També n’hi havia 
que eren boques amb potes 
i ho tastaven tot. 
N’hi havia uns quants 
que eren mans amb potes 
i es passaven el dia 
tocant-ho tot. 
Però estaven avorrits 
de sentir cadascun d’ells 
una sola sensació 
i van decidir d’ajuntar-se 
els uns amb els altres 
i formar un sol cos. 
I va ser així 
com vam néixer nosaltres, 
les persones.                                                  Enric Larruela 
 

Els habitants d’aquest país són ben curiosos oi? Us proposem que trieu un             
personatge del poema i en feu un dibuix representant una escena de la vida              
quotidiana relacionada amb el seu sentit. Us deixem un seguit d’idees: 
➔ Vista: mirant atentament; llegint un llibre. 
➔ Oïda: tocant un instrument; escoltant un instrument; cantant o parlant. 
➔ El tacte: acaronant una altra persona; amb les mans dins l’aigua; tocant            

objectes especials: un cactus, seda etc. 
➔ El gust: menjant, bevent. 
➔ L’olfacte: olorant un ram de flors; comprant un perfum.  

 

 



 
 

● I vosaltres com sou? A continuació trobareu un model de fitxa que podeu             
emplenar en la que ens podreu explicar com sou i quines coses us agrada              
percebre a través dels sentits. No oblideu explicar el perquè o els motius.  
Per exemple, el meus ulls són marrons i petits i el meu paisatge preferit són les                
muntanyes perquè la natura em transmet tranquil·litat.  

 

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 

Descripció de l’activitat 

● Encuentra alguien de tu clase, de tu família que... 

1.- ___________________tiene los ojos marrones. 

2.-___________________tiene peces. 

3.-___________________tiene perro. 

4.- A_________________le gusta cantar. 

5.- A_________________le gustan las matemáticas. 

6.- A_________________le gusta la pizza con piña. 

7.- A__________________le gusta leer. 

8.-___________________tiene una hermana pequeña. 

9- A__________________le gusta jugar a fútbol. 

10.-__________________lleva gafas. 

 
● Lectura eficaz: 

1.-Introducid las letras que faltan en las siguientes palabras:  
        - Ore_a 

        - Cabe_a 

        - Nari_ 

 
            2.- Ordenad las siguientes sílabas para crear palabras: 
                    - pal/da/Es 

                    - jas/Ce 

                    - zón/Co/ra 

 
             3.- Señalad las palabras que no forman parte del grupo: 
             - Ejemplo: lápiz; montaña; goma; estuche. 

                    - Verano; Martes; Otoño; Primavera. 

                    - Zanahoria; Calabacín; Berenjena; Pizza. 

                    - Árbol; Mesa; Silla; Pizarra. 

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 

Descripció de l’activitat 

● Let’s draw a MONSTER! We are detectives and we have to find a special              
Monster. Follow the instructions of its description and draw the Monster. We have             
to find it! (Dibuixem un Monstre! Som detectius i hem de trobar un Monstre especial.               
Segueix les instruccions i dibuixa el Monstre. Hem de trobar-lo!) 

 

● Let’s sing along! Do you remember the song “Head, shoulders, knees and 
toes”? Here you have it to listen to and sing. You can also dance if you like. 
(Cantem! Recordes la cançó “Head, shoulders, knees and toes”? Aquí la tens per escoltar i 
cantar. També la pots ballar si vols.) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0&list=PL2KdPxoo1C8ZPnNvnhSr
OcbFHL5iTxkLM&index=32 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0&list=PL2KdPxoo1C8ZPnNvnhSrOcbFHL5iTxkLM&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0&list=PL2KdPxoo1C8ZPnNvnhSrOcbFHL5iTxkLM&index=32


 
 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

Descripció de l’activitat 

● Seguiu les instruccions indicades a sota i veureu que feu un recorregut per les              
etapes de la vida. Les instruccions s’hauran de seguir d’esquerra a dreta. El             
recorregut comença des del nadó: 

 
Instruccions:  
 

 

 



 
 

Ara dissenyeu un recorregut. Trieu un punt d’inici i un punt final i anoteu les               
indicacions: 

   

Instruccions:  

 
 

 



 
 

 
● Sumeu els bitllets i les monedes i anoteu el resultat:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi  

Descripció de l’activitat 

● Per tenir cura del nostre cos hem de vetllar per una bona alimentació tal i com ens                 
diu sempre el Capità Vitamines. Observeu la piràmide d’alimentació que teniu a            
sota. Hi ha aliments que es recomana menjar més cops a la setmana que no               
d’altres. Els que estan a dalt de tot, ens diu que s’han de menjar poc. Els aliments                 
que estan a sota es poden menjar cada dia. També és molt important beure molta               
aigua i fer esport. 

 

 
Prepareu un menú equilibrat d’esmorzar, dinar, berenar i sopar. No us oblideu de             
la beguda!  

 

 



 
 

 
 

● Per tenir cura del nostre cos també hem de seguir una sèrie d’ hàbits saludables               
que sempre heu de tenir presents i posar en pràctica.  
Feu una llista amb tots els hàbits saludables que practiqueu.  
Per exemple: 

- Fer exercici. 
- Rentar-se les mans.  

 
 
 
 

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 

Descripció de l’activitat 

● La roba i la vestimenta ha anat evolucionant al llarg del temps. Creieu que les               
persones sempre hem vestit de la mateixa manera i amb els mateixos dissenys?  
Com creieu que serà la roba del futur? Parleu-ho amb la vostra família i penseu 
com podria ser la roba d’aquí uns anys. Us proposem que feu un dibuix amb la 
roba que porteu actualment i un altre amb la roba que portareu al futur. Feu volar 
la imaginació i transformeu-vos en dissenyadors i dissenyadores. 

 

Àrea d'aprenentatge: Música 

Descripció de l’activitat 

● Cançó Mocs, Xiula. Més sovint del que voldríem, els mocs formen part del nostre              
cos. Escolteu, balleu i divertiu-vos amb aquesta cançó que parla dels mocs i de com               
en són, d’empipadors! 
https://youtu.be/AvcKKZW5lP8 
 

● Percussió Deteggtive Anderson, nivell 3. Aquesta setmana us proposem la          
percussió dels ous, però un nivell que n’augmenta la dificultat. I ja que som a la                
setmana del cos humà, aquesta vegada només podeu fer servir el vostre cos per a               
fer els sons (amb la veu i amb percussió corporal). 
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-
level-3/ 
 

 

https://youtu.be/AvcKKZW5lP8
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-3/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-3/


 
 

● Periodista musical. Sabeu quines són les cançons preferides dels membres de la            
vostra família? Doncs en aquesta tasca us haureu de convertir en periodistes            
musicals i investigar-ho. Un cop en sabeu el títol i el grup, estaria molt bé que les                 
poguéssiu escoltar junts i comentar-les! Us deixo un exemple de graella que podeu             
fer servir per anar recollint la informació. Som-hi, periodistes! 

 

 LES CANÇONS PREFERIDES DE LA MEVA FAMÍLIA 

 TÍTOL ARTISTA O 
GRUP 

PER QUÈ 
T’AGRADA 

TANT? 

LA PODEM 
ESCOLTAR 

JUNTS? 

Nom familiar 1     

Nom familiar 2     

Nom familiar 3     

 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

Descripció de l’activitat 

 
● Avui treballarem els sentits (tots menys el gust) a través de diferents activitats. 

 
1. Vista: Es tracta de tirar un objecte tou (saquet, bola de paper…). Una vegada s’ha               

tirat, s’han de calcular el nombre de passes que s’han de fer per agafar l’objecte.               
Es diu el número que el nen/a creu, i després es comprova fent les passes. Les                
passes han de ser igual de llargues. Es tracta de fer l’activitat diferents vegades              
per veure el marge d’error. 

2. Tacte: s’han de posar objectes o joguines de diferents textures (l’infant ha de tenir              
els ulls embenats i a partir del tacte ha d’endevinar quin objecte és). 

3. Oïda: dues opcions. a) Sortir al balcó de casa i s’han d’identificar sons, amb els               
ulls embenats; b) L’adult fa un soroll i el nen/a amb els ulls embenats ha de trobar                 
d’on ve el soroll. L’adult pot fer el soroll diferents vegades, i el joc s’acaba quan                
l’infant toca a l’adult. 

4. Olfacte: es busquen alguns objectes, joguines o aliments. A partir de l’olor que fan              
s’ha d’endevinar què és. El nen/a té els ulls embenats. Una altra opció és quan es                
surt de casa, es pot anar a la plaça i distingir diferents olors (arbres, flors…). 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 

           
 

 
 
 
 

CURSA DE BOLIS 

 
Voleu fer una cursa amb els bolígrafs? Primer haureu de traçar un circuit, recte o amb                
corbes, el que vulgueu. Marqueu una línia de sortida i una d’arribada i ja estareu a punt per                  
començar. Consell! Agafeu bolis de diferent color perquè es vegi clar el camí de cadascú. 

Com s’avança? Doncs molt senzill, posant el boli a la sortida i amb un dit a l’extrem                 
l’empenyeu perquè llisqui. Després marqueu amb una creu o un puntet el lloc fins on ha                
arribat i, per tant, d’on tornarem a començar la següent ronda. Ara és el torn del contrincant i                  
així fins que algun dels jugadors/es arribi a la línia d’arribada. 

 
 
 
 

 



 
 
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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