
PROPOSTES D’ACTIVITATS PER SEGON 

 
Llengua catalana/castellana: 

 

A més de fer els deures de català que us vam donar l'últim dia pots: 

● Llegir una mica cada dia en veu alta, que algú gran t’escolti mentre ho fas. Un cop 

hagis llegit, li pots explicar a la persona que t’escolta el que has llegit.  

● Fer un petit diari de les coses que fas aquests dies. Pots posar la data llarga i 

explicar quines coses has fet al llarg del dia, pots fer algun dibuix acompanyant el 

que escrius. 

● Pots demanar a algú gran que et faci un petit dictat de tres frases. 

● Pots inventar i escriure rodolins amb animals, objectes...i pots fer un petit dibuix.  

 

Llengua anglesa: 

Aquí us deixo algunes cosetes que podeu fer a casa. No cal que les feu totes, ni molt 

menys! Feu les que més us vinguin de gust i, sobretot, passeu-vos-ho molt bé!!!  

 

● Vídeos: aquí teniu uns quants vídeos de Youtube de les cançons que de vegades 

escoltem al principi de la classe. Us ve de gust gravar-vos mentre les canteu? Si 

voleu, després podeu penjar els vostres vídeos al Class Dojo, utilitzant el codi QR 

que trobareu més abaix. 

 

Do you like broccoli? https://youtu.be/frN3nvhIHUk 

Put on your shoes: https://youtu.be/-jBfb33_KHU 

Walking in the jungle: https://youtu.be/GoSq-yZcJ-4 

Alphabet animals: https://youtu.be/_Wp0vZnR_FM 

 

Aquests són els codis per entrar a la sessió d’estudiant del Class Dojo i intentar 

penjar els vostres vídeos... 

 

2nA- Margaret Keane 

 

2nB- Sonia Delaunay 

https://youtu.be/frN3nvhIHUk
https://youtu.be/-jBfb33_KHU
https://youtu.be/GoSq-yZcJ-4
https://youtu.be/_Wp0vZnR_FM


 

 

● Pàgina Web: en aquesta pàgina trobareu moltes lectures en anglès, podeu escollir 

un llibre, escoltar-lo i després fer activitats.  

https://www.oxfordowl.co.uk/ 

Clicar en “My class login”  

Usuari: splash 

Contrasenya: splash 

 

● Go Noodle: https://app.gonoodle.com/ 

En aquesta pàgina trobareu moltíssims vídeos en anglès per moure-us una mica :) Si us 

agrada, podeu demanar als pares que us obrin un compte gratuït i investigar una mica! 

Pop See Ko: Aquest és un dels balls que més ens agrada 

https://family.gonoodle.com/activities/pop-see-ko-2-dot-

0?utm_content=teacher&utm_medium=3887553&utm_campaign=share_link&utm_term=p

op-see-ko-2-dot-0&utm_source=clipboard 

● Jocs: si us ve de gust jugar una mica en anglès, aquí trobareu 5 jocs diferents.  

https://elt.oup.com/student/oupeprimary/gameszone/levels_1_2/?cc=global&selLanguage=

en 

 

 

 

 

 

Llenguatge matemàtic: 

 

A matemàtiques, vam donar algunes feines de taules de multiplicar i fer el tema 18 del 

llibre de text, però a més pots: 

● Memoritzar la taula del 2 i la del 3. Pots aprendre-la i que després algú gran te la 

pregunti. 

● Pots fer dos temes més del llibre de matemàtiques, a poc a poc, un tema per 

setmana. El tema 19 parla dels pictogrames, en el 20 es treballa la multiplicació. De 

moment només fins al tema 20.  

● Algú gran et pot fer un dicat de 15 números, recorda que ja hem arribat fins al 800. 

https://www.oxfordowl.co.uk/
https://app.gonoodle.com/
https://family.gonoodle.com/activities/pop-see-ko-2-dot-0?utm_content=teacher&utm_medium=3887553&utm_campaign=share_link&utm_term=pop-see-ko-2-dot-0&utm_source=clipboard
https://family.gonoodle.com/activities/pop-see-ko-2-dot-0?utm_content=teacher&utm_medium=3887553&utm_campaign=share_link&utm_term=pop-see-ko-2-dot-0&utm_source=clipboard
https://family.gonoodle.com/activities/pop-see-ko-2-dot-0?utm_content=teacher&utm_medium=3887553&utm_campaign=share_link&utm_term=pop-see-ko-2-dot-0&utm_source=clipboard
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/gameszone/levels_1_2/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/gameszone/levels_1_2/?cc=global&selLanguage=en


● En un full, pots escriure números de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10. Per exemple, 

del 500 al 600 de 5 en 5. Així estaràs treballant la numeració. 

● En un full, algú gran et pot posar algunes operacions: sumes restes, sumes de la 

butxaca… 

Projecte; La màgia: Els últims dies de classe, vam començar a parlar de la màgia. Per tal 

d’anar preparant allò que farem al projecte pots: 

● Buscar informació de mags i magues d’abans i d’ara: segur que coneixes algun 

mag o maga actual, però potser pots trobar algun mag o maga de fa uns anys i 

pots trobar alguna informació. La pots apuntar en un full, no cal escriure molt, 

només aquelles dades que consideris importants: el seu nom, quin any va néixer, 

com feia o fa la seva màgia, alguna curiositat… 

● Pots anar preparant algun truc de màgia per fer a la classe. En un full pots apuntar 

quin material necessites i com es fa el truc. Pots aprofitar per assajar com ho faràs.  

● Si tens algun llibre de màgia a casa i el vols portar a la classe, et pots preparar una 

mica una petita explicació del llibre per a ensenyar-ho als companys i companyes.  

 

Coneixement del Medi: 

● Igual que feiem a la classe, en un full pots anar prenent nota de la temperatura. A 

més, pots anotar si fa sol, plou, fa vent… Pots anar recollint les dades del temps 

igual que feiem a la classe.  

 

Llenguatge Plàstic: 

Qualsevol manualitat que facis a casa serà perfecte: retallar, enganxar, pintar… Tot i així, 

nosaltres et donem un parell d’idees: 

● En un full, pots demanar algú que visqui amb tu que et faci de model i pots fer el 

seu retrat. Pots dibuixar a llapis i després pintar.  

● Pots agafar un objecte de casa, alguna cosa que t’agradi i la pots dibuixar. Primer a 

llapis i després pintar-la. 

● Pots fer un collage. Pots dibuixar un paisatge i omplir-ho amb trossos de paper de 

diari o de revistes enganxats.  

 

Llenguatge Musical:  durant aquests dies a casa us convido a descobrir noves cançons i 

grups musicals. Una bona manera de fer és preguntant als pares, als avis, als tiets… en 

les vostres converses per telèfon quina és la seva cançó preferida… En podeu fer una 

llista que compartirem quan tornem a l’escola. També podeu investigar buscant cançons 

que parlin de… (animals, el sol, el mar, menjar…).  



A part de buscar i cantar també podeu buscar una estona per ballar. A youtube 

podeu trobar moltes coreografies fàcils o els vídeos del JUST DANCE KIDS! Ens veiem a 

la tornada! 

 

Educació en valors: Us deixem els links d’un parell videos que podeu mirar a casa amb 

una persona gran: 

● Ratón en venta: https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck 

● Saltando: https://www.youtube.com/watch?v=9GkTiVPAXv8&t=1s 

 

Educació física: Aquí us deixo unes activitats: meditació,jocs, balls … per anar realitzant 

aquests dies en família. Animeu-vos i proveu-les!!! Són molt divertides. No us quedeu 

parats, moveu-vos!!! 

https://drive.google.com/open?id=1_2hLLHdOpKC0bSUuNIyteQXCBDjCiXUl 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck
https://www.youtube.com/watch?v=9GkTiVPAXv8&t=1s
https://drive.google.com/open?id=1_2hLLHdOpKC0bSUuNIyteQXCBDjCiXUl

