
 
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 

25 de maig 
 

Dimarts 
26 de maig 

Dimecres 
27 de maig 

Dijous 
28 de maig 

 

Divendres 
29 de maig 

(dia de retorn de les activitats) 

EDUCACIÓ FÍSICA:  

Oca de l'Educació Física 

No cal fer retorn, es tracta 

d’una activitat proposada per a 

passar en família i al mateix 

temps practicar esport junts.  

MÚSICA:  
Ara que ja sabem les famílies 
d’instruments, agafa un full i escriu 8 
instruments de cadascuna. Si no te'n 
recordes et deixo altre cop el document 
de la setmana passada. DOCUMENT 
 
FES UNA FOTO AL FULL DE LES 
FAMÍLIES I ELS SEUS 
INSTRUMENTS 

MEDI 
 
Clica aquí  
 
Envia'ns una foto amb 
les teves respostes. 
 

 

 

 MATES 

Clica aquí i fes les 
activitats que t’hem 
preparat! 

Recorda enviar les teves 
respostes. 

 

 

CATALÀ 
 
- Continuació del conte: 

Clica aquí: CONTE 

Envia’ns la fitxa de 
l’Eusebi. 

 
ENGLISH: 
 
Clica aquí i aprèn sobre els 
animals de la granja! 
 
Recorda enviar el teu 
vídeo. 

PLÀSTICA 

Aquesta setmana descobrirem un    
pintor: 

MONDRIAN ART 

Envia’ns la teva foto amb la teva       
obra.  

 

CONVIVÈNCIA: 
Aquesta setmana et proposo que miris      
un capítol de les tres bessones.      
Veuràs que canviem la temàtica.     
Només l’has de mirar i recordar el nom        
del protagonista que acompanya a les      
tres bessones. No has d’enviar cap      
resposta. 

https://www.youtube.com/watch?v=j
bA3qs_28j0 
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