
 
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 
4 de maig 

 

Dimarts 
5 de maig 

Dimecres 
6 de maig 

Dijous 
7 de maig 

Divendres 
8 de maig 

(dia de retorn de les activitats) 

Música 
 
Escolta bé aquesta cançó 
africana i canta-la: Si mama ka 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=8CvyMaAGWUM  
 
Envia’m un petit video mentre 
la cantes.  
 
 
 
Educació física 
 
 Dau deportiu 
 
Retorn d’un vídeo breu fent 
algun exemple de l’activitat. 

Medi i mates 

Aquesta setmana sabrem una    
mica més sobre els animals!     
Descobrirem coses sobre les    
aus.  

https://view.genial.ly/5ea6
9bf3d407580db9227d48/
presentation-les-aus 

Envia’ns una fotografia amb    
les teves respostes! 

 

 
 

Català 

Quadernet del lectojocs 5 

pàgines 9 i 10 

Estan sota la graella per si 
algú no té el quadernet. 

Castellà 
 
Mira el cuento y envía la 
respuesta. 
 
https://view.genial.ly/
5ea71782ab2ca80db
ec84163/presentation
-pajaro-amrillo 
 
Las respuestas de las    
adivinanzas son : caballo,    
conejo, araña, gato y    
caracol.  
 
English 
 
Clica aquí i aprèn sobre     
vegetables and fruits! Que    
et diverteixis! 

Convivència 

Aquesta setmana ja podeu sortir una      
estoneta al carrer. Pot ser et passi el        
mateix que li passa al cuc poruc i        
tinguis ,o hagis passat, una mica de       
por. Mira aquest vídeo i després      
fes-te una foto fent veure que tens       
molta por!!! Ara bé, en el vídeo       
apareix la solució per a fer passar       
aquesta por. L’hauràs descobert? 

https://www.youtube.com/watch?v
=DahkQKOXrB4 
 
 
Plàstica 
Clica l’enllaç i crea el teu ocell. 

https://view.genial.ly/5ea7f5074
e5a040cf83644bf/presentation- 

Recorda enviar la foto per e-mail. 
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