
 
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 

11 de maig 
 

Dimarts 
12 de maig 

Dimecres 
13 de maig 

Dijous 
14 de maig 

 

Divendres 
15 de maig 

(dia de retorn de les activitats) 

EDUCACIÓ FÍSICA:  

Malabars en família 

L’activitat d’aquesta setmana consisteix en 
crear dos o tres pilotes senzilles, per a fer 
malabars. Aquí teniu el vídeo de com poder 
fer-ho i la pàgina web que explica cada pas 
com s’ha de fer: 

Una vegada teniu fetes les pilotes, ja sols 
queda practicar amb elles. Envia foto o 
video jugant amb les pilotes i descobrint què 
hi podem fer amb elles.  

MÚSICA:  
Mira el següent video de la cançó Si mama 
ka amb gestos. Fixeu-vos bé quan piquen 
cada part del cos i copieu els moviments 
que fan. 
 
Practica tota la setmana i envia’m un 
video curt mentre la cantes i fas els gestos 
tot a la vegada, com al final del video 
anterior.  

MEDI I MATES 
 
Clica l’enllaç  i aprèn 
coses dels rèptils. 

Envia’ns les teves 
respostes. 

 

 
 

CATALÀ 

Mira el conte i contesta 
les preguntes: 

Envia’ns les teves 
respostes amb una 
fotografia per escrit o 
grava un vídeo i ens 
expliques les 
respostes.  

Quadernet lectojocs 
pàgines  20 i 21. 

Les posem sota la graella 
per si no tens el 
quadernet. 

CASTELLANO 
 
Esta semana compartimos 
con vosotros un juego. 
Clica aquí! 
 
Envíanos una foto   
donde salgas jugando   
con tu nuevo juego. 

 

ENGLISH: 
 
Clica l’enllaç i gaudeix! 
 
Recorda enviar el vídeo 
per e-mail. 

PLÀSTICA 

Clica l’enllaç i crea el teu animal. 
 
Recorda enviar la foto per e-mail. 

CONVIVÈNCIA: 
Quan estem tristos o angoixats el      
nostre cos ens demana posar-nos     
alegres i ens demana, de vegades      
,menjar per estar millor. Sabeu que      
ens demana? Sucre!! Però no us      
equivoqueu, el sucre és un mal amic.       
Recordeu que ho veu treballar a      
classe? Per sentir-nos més alegres, no      
us equivoqueu, el sucre no us ajudarà       
gens ni mica. Aquest videoclip us ho       
explica. 

Ara pots fer dues coses. O escrius la        
paraula sucre amb lletres grans i la       
ratlles o et fas una fotografia amb un        
producte dolç fent que no amb el dit. 

 

 

mailto:2a@menendezpidal.cat
mailto:2b@menendezpidal.cat
mailto:2c@menendezpidal.cat
https://www.juegosmalabares.com/blog/como-hacer-pelotas-malabares/
https://www.youtube.com/watch?v=E1sQiS6XSAM
https://www.youtube.com/watch?v=GezmUo4fw6w
https://view.genial.ly/5eb27bb5e4d83e0d37f2ecdd/presentation-reptils
https://view.genial.ly/5eafe56263d2e50d3e70e8b6/presentation-conte
https://www.canva.com/design/DAD7Y-d-W88/fgamQcyCNgYKJm6X2DQyrQ/view?website#2
https://view.genial.ly/5eb4824c4dae8c0da995f27d/presentation-food-3
https://view.genial.ly/5eb13477a8079b0d8e50ca02/presentation-reptiiclart
https://www.youtube.com/watch?v=RDTsTFaeiK4


 

 

 


