
 
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 

1 de juny 
 

Dimarts 
2 de juny 

Dimecres 
3 de juny 

Dijous 
4 de juny 

 

Divendres 
5 de juny 

(dia de retorn de les activitats) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTIU 

MEDI 
 
Crea el teu llibret sobre     
els animals vertebrats.  
Avui s’ha de fer la tapa i la        
pàgina dels mamífers.  
 
https://view.genial.ly/5
eccc815c4391f0d7b2
13f76/presentation-ve
rtebrats 
 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 

Coronavirus attack 

Passeu un vídeo breu de 
com realitzeu el joc.  

 

 

 MEDI 

Completa el teu llibret 
dels vertebrats. Avui 
s’ha de fer les pàgines 
de les aus i els rèptils.  

https://view.genial.ly/
5eccc815c4391f0d7
b213f76/presentatio
n-vertebrats 

 

MATES 

Quadernet del 
supercompetents 
pàgines: 22 i 25 

 

Recordeu que estan 
sota la graella. 

MEDI 
 
Completa el teu llibret dels 
vertebrats. Avui s’ha de fer 
les pàgines dels peixos i 
dels amfibis.  

https://view.genial.ly/5
eccc815c4391f0d7b21
3f76/presentation-vert
ebrats 

Envia’ns les fotografies o 
un video del teu llibret dels 
vertebrats.  

 
 
ENGLISH: 
 
Clica l’enllaç i aprèn sobre 
els animals salvatges! 
 
Wild animals 
 

MÚSICA - PLÀSTICA 

Durant aquesta setmana i la següent      
teniu de temps per crear el vostre       
instrument.  

Construcció d’instruments 

Entrega fins el divendres 12 de      
juny. Envia’ns la teva foto. 

CONVIVÈNCIA: 

La setmana passada vas veure un      
vídeo sobre la història d’Ulises. Sí, és       
una llegenda. Ara te n’explicaré una      
altra. Mira aquest vídeo de les tres       
bessones i quan ens tornem a veure ja        
‘explicaràs si t’ha agradat o no. 

https://www.youtube.com/watch?v=
27LrLyZwGaU 
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