
 
 

 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs: Segon 
 
Data: 16 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: l’estiu. 
 
Organitzeu-vos les tasques per tal de treballar cada dia una miqueta. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana 

Descripció de l’activitat 

 
● Demaneu a un familiar que faci aquesta activitat amb vosaltres. Observeu           

atentament aquesta làmina i contesteu oralment les següents preguntes: 
 

 
 

- A quina estació creieu que es troben? 
- Digueu 5 coses que continguin la lletra S . 
- Digueu tots els animals que es veuen a la imatge. 
- Digueu 3 coses que es desfan sota el Sol. Si a la làmina no en trobeu 3                 

penseu les que faltin. 
- Quants nens i nenes hi ha a la platja? 
- A què juguen els nens i nenes? 
- Busqueu totes les coses que suren.  

 
 

● Jugueu al joc “veig, veig” observant atentament la làmina. Podeu decidir de quina             
manera voleu jugar: 

- Només preguntes de Sí / No. 
- Només objectes vermells. 
- Només animals. 
- Només paraules que comencen per la lletra M. 

 



 
 

Per exemple, només objectes blaus: 
- Veig veig… 
- Què veus? 
- Una coseta 
- Per quina lletra comença? 
- Per la lletra T. 
- Tovallola? 
- Sí, molt bé! 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 

Descripció de l’activitat 

● Relaciona el inicio del chiste con el final que le corresponda: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        1- E 
        2 - 
        3 - 
        4 - 
        5.- 

 



 
 

● Batalla de chistes! 
En esta actividad os podéis grabar o hacer un audio contando uno o más chistes.               
Los colgaremos para pasar un rato divertido. 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 

Descripció de l’activitat 

● SUMMER IS HERE! Summer holidays are around the corner, so here you have a              
wordsearch with activities you can do during the holidays. Have fun! 
(L’estiu ja és aquí! Les vacances d’estiu són a prop, així que aquí tens una sopa de lletres                  
amb activitats que pots fer durant les vacances. Diverteix-te!) 

 

SWIM           SURF           READ  

BIKE           HIKE           CAMP  

PLAY           DANCE  

 



 
 

● You can also sing this song about SUMMER !!!! 

(També pots cantar aquesta cançó de l’estiu!!) 

https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI 

HAPPY SUMMER!!  

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

Descripció de l’activitat 

● Completa aquests dibuixos respectant la simetria en un full. Quan acabis pots  
pintar-lo com més t’agradi.  

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI


 
 

 
● Completa aquestes 4 sèries mentalment. 

 
 

 



 
 

 
 

Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi  

Descripció de l’activitat 

● Per passar-ho bé a l’estiu cal ser prudent. I que significa ser prudent? És quan tenim                
una actitud on prenem mesures per evitar o prevenir un mal o un perill. Aquest any és                                
especial i hem de sumar precaucions noves a les que hem seguit fins ara. Us                             
proposem que penseu en una situació i dibuixeu un cartell amb una precaució. Us                           
deixem algunes idees:  

 
- Gaudir d’un dia de platja (posar-se crema, una tovallola per persona…) 
- Veure una bona pel·lícula al cinema (distància de 2 metres, portar mascareta…)  
- Divertir-nos al parc (rentar-se les mans abans i després, portar les vostres                       

joguines...) 
- Celebrar la Festa Major amb la família (no perdre de vista als adults, no treure’s la                               

mascareta per a res, evitar llocs amb molta gent…) 
- Celebrar la revetlla de Sant Joan (no encendre petards potents, tirar petards en un                           

descampat, utilitzar una metxa..). 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 

Descripció de l’activitat 

● Ara que arriba la calor us proposem que us fabriqueu el vostre propi ventall per 
estar més fresques i frescos aquest estiu. És molt simple i ràpid de fer, segur que 
pots trobar tots els materials per casa! 

 
 

 

VENTALL JAPONÈS 

 

VENTALL TRADICIONAL

 

Material: 
- Fulls o cartolines. Poden ser 

blancs o de colors 
- Palets curts 
- Pegament 
- Regle (opcional) 

Material: 
- Fulls o cartolines. Poden ser 

blancs o de colors
 

Instruccions: 
- Agafeu un full o cartolina i ho 

decoreu amb dibuixos. 
- Heu de fer plecs: doblegar el paper 

cada centímetre aproximadament. 
- Cada plec ha de ser en sentit 

contrari a l’anterior. 
- Si voleu fer el japonès heu 

d’enganxar el ventall a uns pals i 
donar-li forma rodona. 
 

Instruccions: 
- Agafeu un full o cartolina i ho 

decoreu amb dibuixos. 
- Heu de fer plecs: doblegar el paper 

cada centímetre aproximadament. 
- Cada plec ha de ser en sentit 

contrari a l’anterior. 
. 

 
     Ja podeu utilitzar-lo!!! 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Música 

Descripció de l’activitat 

● Adéu, companys! Com ja és tradició, acabem el curs cantant tots plegats “Adéu,             
companys!” per desitjar-nos molt bon estiu. Aquesta vegada, però, no ho farem a la              
pista de l’escola, sinó que cadascú des de casa. I a més us animo a inventar-vos una                 
estrofa nova. Podeu parlar de les coses que fareu a l’estiu. Espero les vostres              
propostes! 
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tots-adeu-companys/ 
 

● Percussió Deteggtive Anderson, nivell 4. Aquesta serà ja la darrera percussió que            
us proposem. I com que som a la setmana de l'estiu, els sons els podeu de fer amb                  
objectes típics de l'estiu (pales de platja, galledes i objectes per fer castells a la sorra,                
ulleres per fer submarinisme, xancletes, inflables, pots de crema solar, etc). 
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-deteggtive-anderson-level-4/ 
 

● Dibuixa una cançó d’estiu. Tria una música que t’agradi molt i que parli de l’estiu i 
en un full o en una llibreta fes un dibuix mentre l’escoltes. Pensa en què et fa sentir la 
música. Deixa que la música t’inspiri!  

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

Descripció de l’activitat 

La sessió d’aquesta setmana consisteix en fer jocs d’aigua.  Es juga en una zona exterior. 
Què es necessita? 
-Una galleda plena d’aigua i un vas de plàstic. 
-Paper i llapis. 
Passos a seguir 

1. Tallar el paper en 5 parts.  
2.  A cada part s’hi posa un número: 1, 2, 3, 4, 5 i es giren cap per avall. 
3. Hi ha 3 zones: a) Sortida/ b) Zona dels números/c) Zona de la galleda i el 

vas. 
La figura que teniu a continuació seria un possible exemple de les 3 zones. 

 
Com es juga? De la sortida es diu un número de l’1 al 5.  Es va a la zona de les targetes 
i se n’agafa una. Què pot passar? 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tots-adeu-companys/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-deteggtive-anderson-level-4/


 
 

 
a) Opció 1: Que el número que es diu coincideix amb el què s’agafa.  En aquest cas 

es deixa el nombre a part, es torna a la sortida i es diu un altre número, i així 
successivament.  El joc s’acaba quan s’han encertat tots els números. 

b) Opció 2: Que el nombre que es diu no coincideix amb el què s’agafa. En aquest 
cas es torna a deixar el número al seu lloc, es va a la zona de la galleda i s’agafa 
el got, s’omple d’aigua i l’infant es tira el got d’aigua per sobre.  Es torna a deixar 
el vas a la galleda i l’infant va a la zona de la sortida, i així successivament fins 
que s’han encertat tots els números. 

 
 
 
 
 

 

                       
 

 

 



 
 

 
 
 
   

 

 
 

 
 
 
 

JOC DELS DISBARATS 

Per jugar-hi és necessiten mínim 3 persones. Seieu a terra formant una rotllana. Trieu al 
jugador que comença el joc, aquest li fa una pregunta a cau d’orella al que està assegut al 
seu costat dret. Per exemple: Per a què serveix el pa...? 

Aquest li respon: - per menjar., i llavors aquest li formula una altra nova pregunta al del seu 
costat, el qual li respondrà. 

Quan tots i totes hagueu fet una pregunta, es torna a arribar a la persona que ha iniciat el 
joc. Llavors, aquest dirà: a mi m’ha preguntat per a que serveix el pa i m’han dit que per 
mocar-me. 

 

 



 
 
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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