
 

 

 

 

ESCOLA ALTA SEGARRA 

 

 

Tasques 2n 

 

 

SETMANA 6 

 

 

Del 18 al 22 de maig 

 

 

 



 

LLEGIU-VOS TOT EL DOCUMENT ABANS 

DE COMENÇAR 

 

  
 

LLEGIU-VOS TOT EL DOCUMENT 

ABANS DE COMENÇAR 

 

 

Hola nens i nenes !!! 

Continuem coneixent una mica més el nostre cos per dins. Ara li toca el torn a… 

COM FUNCIONA L’APARELL DIGESTIU?  

Per comprendre una mica millor quin és el funcionament d’aquest aparell, quines 

són les parts té? i quin és el recorregut d’una poma des que entra a la boca fins 

que és expulsada pel nostre cos, veurem aquest vídeo. Esperem que us agradi. 

Érase una vez el cuerpo humano: 

https://www.youtube.com/watch?v=L9ZpQMPtLNI 

 

L’APARELL DIGESTIU 

1. Primer observeu aquest petit vídeo explicatiu: 

● https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L9ZpQMPtLNI
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&feature=youtu.be


PER VIURE NECESSITEM MENJAR. LA NOSTRA BENZINA SÓN ELS ALIMENTS 

QUE PRENEM. 

LES DENTS TALLEN I TRITUREN EL MENJAR. 

LA LLENGUA BARREJA EL MENJAR AMB LA SALIVA.  

QUAN MENGEM ELS ALIMENTS ARRIBEN A L’ESTÒMAC. S’HI QUEDEN UN 

TEMPS MENTRE SÓN DIGERITS I AQUEST MENJAR ES FA PURÉ. 

DESPRÉS ELS NUTRIENTS QUE SERVEIXEN AL NOSTRE COS PASSEN A LA 

SANG A TRAVÉS DE L’INTESTÍ PRIM. 

EL QUE NO ENS SERVEIXEN PASSA A L’INTESTÍ GRUIXUT I HO EXPULSEM 

DEL COS PER L’ANUS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Activitat interactiva:  

● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&l=gg&i=tfuouc&r=fu 

 

L’APARELL RESPIRATORI 

3. Primer observeu aquest petit vídeo explicatiu: 

● https://youtu.be/thUI3RfZUms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&l=gg&i=tfuouc&r=fu
https://youtu.be/thUI3RfZUms


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Activitat interactiva:  

● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&l=sf&i=otosz&r=fb 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 
 

5. Els pulmons són òrgans molt importants que ens permeten respirar. Amb 

aquesta activitat podreu comprovar el que passa amb els pulmons quan 

respirem. Pots crear-la amb material que tinguis per casa. Et dono dos 

exemples, però poden ser diferents. Quan ho tinguis fet, ens pots enviar 

una foto de com t’ha sortit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEIXEU VOLAR LA IMAGINACIÓ I LA CREATIVITAT !!! 

Necessitem l’aire per viure. Els músculs i el cervell necessiten oxigen cada 

instant. Respirem per la boca o el nas i l’aire arriba a traves de la tràquea i 

els bronquis als pulmons, que prenen l’oxigen i treuen el diòxid de carboni. 

Quan respirem, el diafragma es contrau per deixar entrar l’aire i es relaxa 

per expulsar-lo. Som com un globus que s’infla al respirar i es desinfla a 

l’expirar. 

Els pulmons són com dues esponges grans, però no tenen el mateix tamany: 

l’esquerra és mes petit perquè ha de deixar lloc al cor. 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&l=sf&i=otosz&r=fb


6. 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=sc&i=u

uzsxo&r=sh 

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

zxxcc&r=cb 

 

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 
 

 

AcTRIvitat 5.RECTANGLES CIRCULARS  

I. Plantegem i comencem a pensar! 

VIDEO 1:  

https://youtu.be/aSIQ85Qmw68 

● Aconseguirem més rectangles amb 14 cercles que amb 12? 

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

ORIENTACIÓ DIDÀCTICA 

Pretenem que els infants comprenguin l’enunciat de la tasca a partir de l’exemple 

amb 12 cercles, i que entenguin que hi ha dos tipus de rectangles formats per 

peces circulars: els plens i els buits.  

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&l=sc&i=uuzsxo&r=sh
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&l=sc&i=uuzsxo&r=sh
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&l=tq&i=uzxxcc&r=cb
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&l=tq&i=uzxxcc&r=cb
https://youtu.be/aSIQ85Qmw68


Per últim pretenem que els infants dedueixin que, per respondre la pregunta 

“Amb 14 cercles, què creieu que passarà: aconseguirem més rectangles diferents 

que amb 12 cercles?” cal que s’enfrontin a la tasca seguint alguna estratègia 

ordenada que els permeti trobar tots els rectangles. Només així podran comparar 

el cas de 14 cercles amb el de 12 per saber en quin se n’aconsegueixen més. 

II. Comprovem i seguim pensant! 

VIDEO 2:  

https://youtu.be/zFBenjrVaPA 

● I amb 15 cercles? I amb 16? 

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

ORIENTACIÓ DIDÀCTICA 

Pretenem que els infants hagin descobert que, amb 14 cercles, es poden 

aconseguir 2 rectangles plens i 2 de buits:  

 

Esperem, també, que comprovin les solucions i prenguin consciència que se’n poden 

construir menys que no pas amb 12 cercles. A partir d’aquí, ens interessa 

aprofundir en la comparació pel que fa a la quantitat de rectangles de cada tipus 

que es poden aconseguir: amb 12 cercles es poden fer més rectangles plens que 

buits i, en canvi, amb 14 cercles se’n poden fer la mateixa quantitat de cada. Amb 

aquestes relacions en ment, proposem als infants que investiguin què passarà amb 

15 i amb 16 cercles. 

  

III. Reflexionem i anem més enllà! 

VIDEO 3: 

https://youtu.be/ffEnuZ8qwQs 

 

https://youtu.be/zFBenjrVaPA
https://youtu.be/ffEnuZ8qwQs


ORIENTACIÓ DIDÀCTICA 

 

Pretenem que els infants hagin descobert i comprovin que, formats per 15 

cercles, només hi ha 2 rectangles plens. 

En canvi, amb 16 cercles hi ha 3 rectangles de cada tipus:  

Per anar més enllà, proposem als infants que trobin una quantitat de cercles que 

permeti construir més rectangles buits que plens. I els donem una pista: hi ha una 

solució amb una quantitat de cercles entre 10 i 20. 

 

7. ENGLISH TIME! 

Hello everyone, 

Aquesta setmana les tutores us parlen de l’aparell digestiu. Què important és 

tenir una dieta equilibrada i uns hàbits saludables per tal que el nostre cos 

funcioni correctament! Estigueu ben atents a la feina que us envio, a veure si tots 

sou prou “healty”: 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2nd&s=ENGLISH&t=0t5b4tfvf3&l=gq

&i=fdsfoc&r=qm 

Tingueu present també que quan us trobeu activitats amb el símbol tenen 

audio. Per tal de poder escoltar-les correctament haureu de fer servir el 

navegador Chrome o Safari i tenir-los actualitzats. Del contrari, pot ser que no 

sentiu res. 

Al acabar, doncs com ja sabeu: cliqueu a “terminado” i IMPORTANT escriviu el 

vostre nom, cognom i classe. 

Have a nice week! 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2nd&s=ENGLISH&t=0t5b4tfvf3&l=gq&i=fdsfoc&r=qm
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2nd&s=ENGLISH&t=0t5b4tfvf3&l=gq&i=fdsfoc&r=qm


  8. MÚSICA         

 

       8.1 CANTEM? 
 

Ja tenim la primavera aquí i fa  

 

Que bé que puguem sortir a passejar! Oi? 

Doncs et porto una cançó del grup Macedònia que es diu “FA SOL”! 

Escolta-la bé, i ves-la aprenent ! La cantarem  quan ens tornem a veure! 

 

  Videoclip Oficial Macedònia "Fa sol" 

 

- Vols la fitxa per cantar-la millor?  Ja veuràs que s’han perdut 

paraules....les hauràs de trobar tu....! Te l’adjunto en un Word i fes-ho 

si et ve de gust. A cantar!!! 

 
 
 

       8.2.    I ARA UNA MICA DE MOVIMENT!!!  
 

A veure si aconsegueixes fer aquesta cançó amb percussió corporal. 

Això vol dir... fer servir el nostre cos com a instrument! 

         Has de imitar aquesta senyoreta de música, OK? Segur que et surt! 

          

 Aprendemos en casa. Educlan. Body Percussion. Clase 2 

            

 Massa fàcil? Ho  vols més difícil?? Prepara’t!!!!!!                             

                       

            BIM BAM BIRI - Juego de percusión corporal 

 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OtxeZxoxfLQ
https://www.youtube.com/watch?v=azNtfxPLyz0
https://www.youtube.com/watch?v=zkgYMgMN9_U


       8.3. XILÒFON GALÀCTIC 
 

I ara un JOC per fer música. Fes les teves cançons. Les pots gravar i escoltar-les! 

Passa-t’ho molt bé fent de compositor!! 
 

    PetitaXarxa - Xilòfon Galàctic 

 

 

TRIA L’ACTIVITAT QUE MÉS  T’HA AGRADAT I ENVIA’M UNA MOSTRA!!! 

 

9. 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 22 de maig, i 

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

 

Fins aquí aquesta setmana !!! 

UNA FORTA ABRAÇADA!!!  

Els CORREUS de les tutores són: 

2n A: mireiareig@asegarra.cat 

2n B: gloriavalls@asegarra.cat 

 

 

http://www.petitaxarxa.cat/games_swf/xilofongalactic/
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=altres&l=kb&i=ufuttc&r=fx
mailto:mireiareig@asegarra.cat
mailto:gloriavalls@asegarra.cat


 

 

 

 


