
 
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 

18 de maig 
 

Dimarts 
19 de maig 

Dimecres 
20 de maig 

Dijous 
21 de maig 

 

Divendres 
22 de maig 

(dia de retorn de les activitats) 

EDUCACIÓ FÍSICA:  
FES 10 TOCS AMB LA MÀ DRETA 
I 10 MÉS AMB LA 
MÀ ESQUERRA AMB LA PILOTA 
DE MALABARS QUE VAM 
FABRICAR LA SETMANA 
PASSADA. EL REPTE ÉS 
ACONSEGUIR QUE LA PILOTA 
NO CAIGUI MENTRE REALITZES 
ELS 10 TOCS. 

ENVIA UN VIDEO SUPERANT EL 
REPTE. 

MÚSICA:  
- Anem a veure les famílies dels 
instruments. Entra al següent document 
i observa quines són:  
 
DOCUMENT 
 
- Per últim, canta la tornada de la 
cançó i envia’m un VIDEO CURT.  

CATALÀ 
 
- Gaudeix del conte: 

Clica aquí: CONTE 

Esperem el vostre vídeo 

 

- Lectojocs p. 16 i 17 

Recorda que estan sota la 
graella. 

MEDI I MATES 

- Aprenem sobre els 
amfibis. Mira la següent 
presentació:  

AMFIBI 

envia’ns una fotografia 
amb les respostes. 

- Supercompetents p.30 
i 31 

CATALÀ 
 
- Continuació del conte: 

Clica aquí: CONTE 

Envia’ns la teva aventura 

 
ENGLISH: 
 
It’s time for a tale! 
“The very hungry 
caterpillar” 
 
Send your picture by 
e-mail. 
 
 

PLÀSTICA 

- Mira l’activitat que et proposem: 

AMFIART 

Envia’ns la teva foto amb la teva       
creació.  

 

CONVIVÈNCIA: 
- Pels volts de desembre vem treballar       
el Giving Tuesday, recordes? Aquell     
dia compartíem el millor de nosaltres      
mateixos amb les altres persones.     
Doncs bé, aquesta setmana et     
proposo que facis el mateix. Pensa      
que és allò que tu podries donar a una         
persona a la que estimes (pot ser un        
dibuix, un petó, un objecte…). Fes-ho      
i feu-vos una fotografia amb aquest      
regal. 
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