
 
IMPORTANT: Recordeu posar el nom, cognom i la data a les vostres activitats. Les activitats s’han d’enviar el divendres. Recorda 

que hauràs de posar a l’assumpte del correu el teu nom i l’assignatura. (Exemple: Carme- Mates). L’has d’enviar al 
correu de la teva mestra: 

- Els nens i nenes de la Laura (els Castellers, 2A) a  2a@menendezpidal.cat 
- Els nens i nenes de la Carme (els Capgrossos, 2B) a  2b@menendezpidal.cat 
- Els nens i nenesde la Jessica (els Grallers, 2C) a  2c@menendezpidal.cat 

 
¿Què fem aquesta setmana?  

Dilluns 
13 d’abril 

 

Dimarts 
14 d’abril 

Dimecres 
15 d’abril 

Dijous 
16 d’abril 

Divendres 
17 d’abril 

(dia de retorn de les activitats) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Explica el que sàpigues 

dels animals. Dibuixa el 

teu animal preferit. 

(Escriu, dibuixa i fes 

una foto de la teva 

activitat) 

Educació Física: 
Recordeu fer cada dia 
els exercicis físics 
corresponents als vídeos 
que us vaig compartir el 
día 6-4-2020, Día 
Mundial de l’Esport. 

-Compta del 0 al 900 
de 5 en 5. 
 
90+10=         120+80= 
53+8=           250+ 25= 
43+7=           452+7= 
25-2=            56-4= 
72-2=            89-7= 
(Escriu la resposta i 
fes una foto de la teva 
activitat) 
 
ANGLÈS: 
Cliqueu el següent 
enllaç i divertiu-vos! 
https://view.genial.ly/5e
8f0a33b5f8e60d8fe7de
64/presentation-english
-at-home-1 
 
Recorda enviar al 
correu la foto del teu 
dibuix de la casa. 
 

MÚSICA: Agafa un full i 
dibuixa tantes claus de 
sol com càpiguen 
perquè quedin com 
aquest: 
https://www.pinterest.es
/pin/413979390749791
331/ Si no us 
enrecordeu de 
dibuixar-les, mireu el 
següent vídeo 
explicatiu:  
https://www.youtube.co
m/watch?v=fAjIo-IxDe4  
 
(Fes una foto al full i 
envia’l a l’email de la 
teva classe amb 
l’assumpte: MÚSICA)  
 
 

- Dibuixa i retalla 
   *  7 triangles  
   * 10 cercles 
   * 8 quadrats 
   * 12 rectangles  
Fes una composició amb totes les figures. 
(Fes-li una foto) 

- Les emocions són les que ens fan estar 
tristos, nerviosos, alegres o enfadats. Mira 
aquest conte que ens parla sobre l’alegria. 

https://www.youtube.com/watch?v=vUFNkw
NZhdY 

(Fes-te una foto amb la cara alegre. Pots 
sortir disfressat/da, maquillat/da, sol o 
acompanyat… Però el més important és 
que la fotografia ha de ser alegre!!) 
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