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SETMANA 5 

 

 

Del 11 al 15 de maig 

 

 



LLEGEIX TOT EL DOCUMENT ABANS DE COMENÇAR 

Hola nens i nenes !!! 

Ens trobem de nou una nova setmana.  

Esteu treballant moltíssim, i estem molt contentes. Us felicitem!!! 

Aquesta setmana continuarem sabent més coses sobre si….. 

ET CUIDES? 

Coneixerem alguns dels HÀBITS SALUDABLES que hem de mantenir. 

Quins deuen ser? Doncs mireu el següent vídeo: 

https://youtu.be/soILSGHZlk0  

1. Fes una graella com aquesta en un full o també la tens en un document Word 

adjuntat al correu, i descobreix tu mateix com ho fas. Posa una creu a les 

coses que fas cada dia.  

(obrir arxiu“ Graella hàbits saludables”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/soILSGHZlk0


A final de setmana ens pots fer una foto de la fitxa i enviar-me-la. També  em 

pots reenviar el mateix document Word emplenat. Si has aconseguit omplir totes 

les creus, vol dir que ho has fet genial, en canvi si tens poques creus vol dir que 

has de practicar més els hàbits. 

Cal que ho facis sempre per TENIR UNS BONS HÀBITS SALUDABLES!!! 

Una piràmide... d’HÀBITS SALUDABLES! 

La piràmide d'hàbits saludables mostra el que has de fer cada dia de la setmana. 

És una guia per poder veure quin nivell estàs d'Activitat Física.  

 

Recorda que, has de sortir i jugar, i no quedar-te a casa teva jugant a vídeo jocs. 

És molt més divertit i sà, disfrutar sol i amb els teus amics.  

 

Aleshores… la teva Piràmide és així? Ho compleixes tot? 

 
 

2. Reflexiona amb la teva família d’allò que fas i en que pots millorar per tenir 

un bon hàbit saludable en l’activitat física.  

 



Com és una dent? 

Podeu llegir aquesta informació amb la vostra família. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Què fem per no tenir càries? 

 

 



 

 

 



Com són les nostres dents? Són totes iguals? 

Amb 3 anys hem vist que les persones tenim 20 dents. Mireu un exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta serà la quantitat de dents que tindreu quan sigueu adults. 

 

 

 

 

 

Ja veieu que NO tots són iguals ! Cada tipus de dent té la seva funció. 

 

 

 

 

 

 

 



Per evitar que les nostres dents acabin com les 

del següent dibuix… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us deixem un parell d’enllaços. Us podeu posar la cançó per raspallar-vos les 

dents i així estar segurs de que esteu una bona estona fent-ho. L’altre enllaç ens 

explica COM ho hem de fer. 

GAUDIU-LOS !!! 

 

RENTA-TE-LES AMB LA CANÇÓ: 

https://youtu.be/jo85FWjvdjs 

COM HEM DE RESPATLLAR-LES: 

https://youtu.be/iWT7NjIV1TIhttps://youtu.be/iWT7NjIV1TI 

https://youtu.be/jo85FWjvdjs
https://youtu.be/iWT7NjIV1TI
https://youtu.be/iWT7NjIV1TI


RECORDA: Per tenir unes dents més sanes intenteu no menjar massa sovint 

dolços, sucres i aliments greixosos. 

3. Activitats interactives:  

● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&l=ns&i=tdddcn&r=vp 

● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&l=pl&i=tddxtn&r=qh 

4. Activitat interactiva en castellà: 

● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Castell%C3%A0&l=nc&i=td

dozd&r=ty 

5. OPCIONAL. Per llegir una mica, llegeix aquest conte sobre el Ratoncito 

Pérez (en castellà).  

● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Castell%C3%A0&l=tx&i=td

dntx&r=na 

 

5- MATEMÀTIQUES 

ACTIVITAT OPCIONAL 

ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES PELS NENS QUE NO PODEN FER BMATH 

● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&l=g

u&i=udznuz&r=™ 

 

● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&l=c

n&i=ttfztt&r=vj 

 

Activitat 1-Fer cada dia la PLATAFORMA BMATH, es pot fer des de qualsevol 

dispositiu: ordinador, tablet o mòbil (app bmath).  

Els nens la poden fer autònomament. Nosaltres en rebem els resultats 

setmanalment. 
 

 

Activitat 2- FER UN REPTE MATEMÀTIC SETMANAL: AcTRIvitat 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&l=ns&i=tdddcn&r=vp
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&l=pl&i=tddxtn&r=qh
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Castell%C3%A0&l=nc&i=tddozd&r=ty
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Castell%C3%A0&l=nc&i=tddozd&r=ty
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Castell%C3%A0&l=tx&i=tddntx&r=na
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Castell%C3%A0&l=tx&i=tddntx&r=na
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&l=gu&i=udznuz&r=%E2%84%A2
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&l=gu&i=udznuz&r=%E2%84%A2
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&l=cn&i=ttfztt&r=vj
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&l=cn&i=ttfztt&r=vj


AcTRIvitat 4.ESTRIS BEN CLASSIFICATS 

I. Plantegem i comencem a pensar! 

VIDEO 1:  

https://youtu.be/xZ23MDBq1Po 

● Quins criteris de classificació trobem? 

(posa la resposta en un full o en el document adjunt de matemàtiques) 

ORIENTACIÓ DIDÀCTICA 

Pretenem que els infants, després de comptar els estris de dibuix per 

familiaritzar-s’hi, comprenguin el criteri de classificació proposat i les categories 

i el repartiment que genera. És important fer-los distingir entre el criteri i les 

categories. En aquest cas, el criteri és el color i les categories són 5: estris 

blaus, verds, grocs, vermells i negres. 

Pretenem que, a partir de l’exemple proposat, els infants raonin i trobin dos 

criteris més: un criteri que generi només 2 categories i un altre que en generi 3 o 

més, i que hi classifiquin els estris 

II. Comprovem i seguim pensant! 

VIDEO 2:  

https://youtu.be/qMFUZk_qBc8 

● Representem les classificacions amb un diagrama de barres! 

(posa la resposta en un full o en el document adjunt de matemàtiques) 

ORIENTACIÓ DIDÀCTICA 

Pretenem que els infants comprenguin els criteris proposats d’exemple i que 

generen 2 i 3 categories, respectivament: 

 

Per acabar, proposem als infants fer servir un diagrama de barres per 

representar com queden els recomptes segons els diversos criteris proposats. 

https://youtu.be/xZ23MDBq1Po
https://youtu.be/qMFUZk_qBc8


III. Reflexionem i anem més enllà! 

VIDEO 3: 

https://youtu.be/2aDPO504mhQ  

ORIENTACIÓ DIDÀCTICA 

Pretenem que els infants observin els gràfics proposats (que no tenen indicat a 

què fa fan referència) i els relacionin, cadascun d’ells amb què representen: el 

color, el material i la quantitat de taps. És fonamental que els infants s’adonin de 

la importància que té, en qualsevol gràfic que fem, indicar sempre què 

representen els eixos. 

Per acabar, proposem que agafin un altre conjunt d’elements (com ara uns quants 

coberts o peces d’un joc de construcció), determinin criteris per classificar-los i 

ho representin gràficament. 

Podem fer-los preguntes d’interpretació sobre els gràfics que ens presentin, com 

ara: quin és el cobert més abundant? I el menys abundant? 

 

6- ENGLISH TIME 

Dear students, 

Aquesta setmana us recordem que les dents s’han de rentar cada 

dia fins i tot en anglès. Entreu dins aquesta fitxa interactiva i veureu 

perquè us ho dic: 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2nd%20grade&s=English&t=0t5b4tfvf

3&l=qu&i=cuosuc&r=bp 

Recordeu estar atents als vídeos i no deixar-vos cap activitat. Quan 

acabeu, cliqueu a “terminado”, només caldrà escriure el vostre nom, 

cognom i la classe. 

Have a nice week! 

https://youtu.be/2aDPO504mhQ


 

7- ED. FÍSICA 

 REPTE D’EQUILIBRI I BALL 

 

Per aquesta setmana et proposo un REPTE d’equilibri i ball a la vegada. Posa’t 

una dessuadora (jersei esportiu de màniga llarga) de talla gran (d’un 

adult, si pot ser). Però no te l’has de posar de forma normal! Has de posar 

els braços i les cames dins de les 

mànigues (com la foto que hi ha a sota). 

Quan la tinguis col·locada intenta bellugar-

te sense caure. A quin animal t’assembles? 

Pista:  

Si ets capaç de moure’t sense caure, ja 

estàs preparat per veure aquest vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=wPNQw8naE2Q 

Seràs capaç de ballar tota la cançó? No perdràs l’equilibri??? Crec que 

caldrà que practiquis una mica i utilitza la imaginació per fer un ball 

ben graciós, com més millor!  

Recorda

https://www.youtube.com/watch?v=wPNQw8naE2Q


 

 

M’has d’enviar un vídeo d’una durada d’entre 30 i 60 segons 

ballant la cançó del “Pollito Pío” amb la dessuadora posada com he 

explicat més amunt. 

Aballar s’ha dit!!! 

 

 

Enviar el VÍDEO de l’activitat per correu electrònic. Si 

teniu problemes per carregar el vídeo al correu podeu utilitzar la 

pàgina web https://www.wetransfer.com  

 

8-RECORDO I PENSO (aquesta activitat l’heu de fer l’últim dia, quan acabeu 

totes les activitats proposades) 

● Clica en aquest enllaç i contesta: 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=altres&l=kb&i=ufuttc&r=fx 

 

Aquestes propostes teniu temps de lliurar-les fins divendres 15 de maig, i 

el dilluns següent rebreu més activitats. Estigueu ben atents al correu !!! 

https://www.wetransfer.com/
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=altres&l=kb&i=ufuttc&r=fx


 

Fins aquí aquesta setmana !!! 

 

UNA FORTA ABRAÇADA!!!  

Els CORREUS de les tutores són: 

2n A: mireiareig@asegarra.cat 

2n B: gloriavalls@asegarra.cat 
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