
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA ALTA SEGARRA 
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SETMANA 7 

 

 

 

 

 

 

 

Del 25 al 29 de maig 

 

 

 

 



 

Hola nens i nenes !!! 

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

el torn a… 

COM FUNCIONA L’APARELL CIRCULATORI? 

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

aparell i quines són les parts que ho componen, cliqueu aquest enllaç, 

mireu el vídeo i després llegiu tota aquesta informació: 

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEGIU-VOS TOT EL DOCUMENT ABANS 

DE COMENÇAR 

La sang va per tot el nostre cos. Fa sempre el mateix camí: surt del cor 

per les artèries i torna per les venes. 

El cor és el múscul que bombeja la sang. És del tamany d’un puny i es 

dilata i contrau produint els bàtecs. Els bàtecs s’anomenen pulsacions, i 

es poden mesurar al coll o al canell, i contant els copets que notem. Quan 

faig exercici el meu cor batega molt de pressa, però quan dormo o estic 

tranquil, batega més a poc a poc. El cor es troba a la part esquerra del 

pit, entre els dos pulmons i a sobre del diafragma. 

El nostre cor no és de colors com als dibuixos. El que passa es que es 

representa de color vermell la sang rica en oxigen, que circula per les 

artèries, i de color blau la sang pobra en oxigen, que circula per les 

venes. 

La sang és el líquid de color vermell que va per l’interior dels vasos 

sanguinis (venes i artèries) que recorren tot el nostre organisme. El 

nostre cos tenim 5 litres de sang. La sang porta oxigen i altres 

substàncies (aliment) per tot el cos i protegeix del cos de malalties. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Activitats interactives: 

● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=medi&m=n&is=y&i

a=y&l=fh&i=fzxufd&r=mc 

 

● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&m=n&is=y&

ia=y&l=ho&i=fzxfnn&r=af 

 

 

 

FUNCIÓ: L’aparell circulatori és l’encarregat de fer que la sang viatgi 

contínuament per tot el nostre cos. 

 

Es molt important cuidar el nostre cos. 

Els problemes i les malalties de l’aparell circulatori es poden evitar si 

fem una vida sana. 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=medi&m=n&is=y&ia=y&l=fh&i=fzxufd&r=mc
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=medi&m=n&is=y&ia=y&l=fh&i=fzxufd&r=mc
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&m=n&is=y&ia=y&l=ho&i=fzxfnn&r=af
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&m=n&is=y&ia=y&l=ho&i=fzxfnn&r=af


ELS METGES I METGESES PER AUSCULTAR EL COR 

UTILITZEN UN APARELL QUE ES DIU ESTETOSCOPI. 

2.MANUALITAT : FEM UN ESTETOSCOPI   

US PROPOSO QUE FABRIQUEU UN ESTETOSCOPI. 

 

-Quan el tinguis confeccionat: JUGUEM- HI: 

Necessites una persona de la teva família amb qui poder escoltar el cor. 

1- Busca’t la part esquerra del teu cos i col·loca’t la mà a sobre el pit. 

Allà hi tens el cor. Tanca el puny i imagina te’l. 

 Amb la mà sobre el pit esquerra, intenta fer silenci i a veure si ets 

capaç de notar les pulsacions del teu propi cor.  

Ara jugarem amb algú de casa ( germà, pare, mare...). 

2- Col·loca  el estetoscopi que t’has fabricat damunt del cor de  

l’altra persona i l’escolteu. Què sentiu? 

3- Ara et proposo que la feu fent  una mica d’exercici. Fes salts 

durant un o dos  minuts i després torneu a escoltar amb el 

estetoscopi,  què sentiu ara? 

En cas de no poder fabricar-te l’estetoscopi, també ho pots provar 

directament tot posant l’orella al cor de l’altra persona, segur que 

també ho sentiràs, comprova-ho. 

 

 

http://www.xtec.cat/~mvert2/espurna/cor/estetoscopio-tipo-litman.jpg


3. FEM UN CONTE 

● Cliqueu aquest enllaç i seguiu les indicacions per triar els 

elements del conte. Un cop triats agafeu un FULL a part i 

escriviu el vostre conte utilitzant aquests elements escollits. 

El conte ha de tenir una extensió entre 8-10 línies. Si és més 

llarg no passa res. 

(Recordeu: Utilitzar les normes treballades com la majúscula, 

les comes, i fer bona lletra). 

Un cop fet el vostre conte ens envieu una foto del full al correu. 

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

A0&m=n&e=n&sr=n&is=y&ia=y&l=cd&i=csftto&r=nc 

4. FEM CAL·LIGRAMES “PENSA AMB EL COR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quan el tinguis fet ens envies una foto. 

 

Què és un cal·ligrama?  

És un poema visual, Una frase o un conjunt de paraules amb 

l’objectiu de fer un dibuix sobre allò que estem parlant. 

Què et sembla si en fem un? 

Escriu unes frases ben boniques per les persones que més 

t’estimen i anima’t a fer un cal·ligrama . Et deixo aquí algunes 

maneres de fer-ho!! 

 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Catal%C3%A0&m=n&e=n&sr=n&is=y&ia=y&l=cd&i=csftto&r=nc
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Catal%C3%A0&m=n&e=n&sr=n&is=y&ia=y&l=cd&i=csftto&r=nc


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%A0tiqu

es&l=qi&i=udducz&r=gz 

● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiqu

es&l=xo&i=cdtcun&r=pu 

 

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 6.QUELIs: prismes i nombres 

I. Plantegem i comencem a pensar! 

VIDEO 1:  

https://youtu.be/6H7x04xNEtM 

● Sabeu trobar un argument per excloure cadascun dels 

elements? 

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

ORIENTACIÓ DIDÀCTICA 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&l=qi&i=udducz&r=gz
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&l=qi&i=udducz&r=gz
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&l=xo&i=cdtcun&r=pu
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&l=xo&i=cdtcun&r=pu
https://youtu.be/6H7x04xNEtM


Pretenem que els infants comprenguin la dinàmica bàsica de les 

QUELIs (Qui És L’Intrús?), que consisteix a assenyalar quin dels 4 

elements és l’intrús i, sobretot, argumentar per què.  

A partir de l’exemple, esperem que s’adonin que no hi ha una única 

resposta correcta: qualsevol element pot ser l’intrús si trobem una 

característica que el fa diferent dels altres i la sabem argumentar. 

Per això demanem que busquin diferents arguments i que, com a 

mínim, en trobin un per excloure cadascun dels elements. 

II. Comprovem i seguim pensant! 

VIDEO 2:  

https://youtu.be/qF6jSzTIUvw 

 

● Sabeu trobar un argument per excloure cadascun dels 

elements? 

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

ORIENTACIÓ DIDÀCTICA 

Esperem que els infants hagin trobat, com a mínim, un argument per 

excloure cadascun dels elements. És important tenir en compte que hi 

ha dos tipus d’arguments:  

● Els que exclouen un element per una característica que l’element en 

qüestió́ compleix i els altres no.  

● Els que exclouen un element per una característica que l’element en 

qüestió́ no compleix però̀ que és comuna en els altres 3.  

Aquest segon tipus d’arguments són de més qualitat lògica però 

també més difícils de formular, perquè requereixen trobar 

característiques comunes. Tot i que podem donar per vàlids tots dos 

tipus d’arguments, sempre que vinguin acompanyats d’una bona 

justificació, és recomanable animar els infants a trobar-ne del segon 

tipus, sobretot aquells que mostrin més capacitat de raonament. Al 

vídeo en proposem un per a cada element:   

https://youtu.be/qF6jSzTIUvw


És important parar atencio ́ a l’ús del vocabulari específic d’Espai i 

forma que fan els infants, i convidar aquells que encara no el tenen 

integrat a fer-lo servir adequadament. 

Aquest tipus de dina ̀miques, en les quals els infants han de buscar 

arguments atenent a característiques de tota mena, fomenten en 

Raonament i prova i les Connexions. A me ́s, descriure característiques 

comunes o distintives entre els elements d’un conjunt forma part del 

bloc de Relacions i canvi. 

 
III. Reflexionem i anem més enllà! 

VIDEO 3: 

https://youtu.be/oci1XSeJN38 

ORIENTACIÓ DIDÀCTICA 

 

Esperem que els infants hagin trobat, com a mínim, un argument per 

excloure cadascun dels elements. I que, gràcies als exemples del 

vídeo anterior, aquesta vegada hagin sabut trobar algun argument 

dels del segon tipus. Al vídeo en proposem un per a cada element:  

 

Per anar més enllà, pretenem que els infants creïn les seves pròpies 

QUELIs (que poden ser de tota mena) i les comparteixin amb els 

companys i companyes per provar-les. És important, però, tenir en 

compte que crear una bona QUELI no és tan fàcil com ajuntar 4 

elements qualssevol: cal que alguns d’aquests elements comparteixin 

certes característiques perquè doni joc i ens permeti argumentar per 

excloure’n algun. 

 

 

 

 

https://youtu.be/oci1XSeJN38


6.ENGLISH TIME 

Hello everyone, 

Aquesta setmana seguim treballant el cos però d’una manera una mica 

diferent. Primerament, teniu una activitat en que cal posar la lletra 

que falta en diferent vocabulari. En acabar, trobareu tres jocs 

interactius per seguir practicant l’escriptura de les parts del cos, als 

que podeu anar jugant tantes vegades com vulgueu. Abans de 

finalitzar, heu de fer un petit escrit en la mateixa fitxa interactiva 

valorant els jocs i dient quin us ha agradat més i perquè (ho podeu 

fer en català). 

Ho trobareu tot en aquest enllaç: 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2nd%20grade&s=ENGLIS

H&t=0t5b4tfvf3&l=rq&i=fscsux&r=tz 

Recordeu que per tal que funcioni correctament la fitxa interactiva 

cal utilitzar el navegador Chrome o Safari i han d’estar actualitzats. 

Quan acabeu, recordeu clicar a “terminado” i escriure nom, cognom i 

classe per tal que arribi correctament.   

Have a nice week! 

 

 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2nd%20grade&s=ENGLISH&t=0t5b4tfvf3&l=rq&i=fscsux&r=tz
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2nd%20grade&s=ENGLISH&t=0t5b4tfvf3&l=rq&i=fscsux&r=tz


7. ED. FÍSICA 

ACTIVITAT: JOCS AMB GLOBUS 

Llegeix amb atenció 

Aquesta setmana necessitaràs un globus per fer 5 

jocs que t’explicaré a continuació: 

1. Colpejar el globus i picar de mans: Dones un cop al 

globus perquè vagi cap amunt i abans que caigui has de picar de 

mans. Li tornes a donar un cop al globus cap amunt i piques dos 

cops de mans. Després piques tres cops i així successivament. 

Quantes vegades seràs capaç de picar de mans abans de que el 

globus toqui al terra? 

2. Ràpid al terra: Dones un cop al globus perquè vagi cap 

amunt, t’estires al terra i et tornes a aixecar per donar-li un 

altre cop al globus. Quantes vegades seguides seràs capaç 

d’estirar-te al terra havent colpejat prèviament el globus i 

sense que aquest toqui al terra? 

3. Quants colpejos ets capaç de donar al globus utilitzant 

només el cap? I amb el peu? I amb la cuixa? I amb la part del 

cos que vulguis (la mà no val)? 

4. El globus que vola: Ets capaç de dur el globus d’un lloc a un 

altre de la casa sense tocar-lo amb cap part del cos i vigilant 



que no toqui al terra? (Bufant, però no ho facis molta estona 

seguida, perquè mareja. Fes descansos!) 

5. Que no caigui: Calen 2 jugadors. No s’utilitza cap red. 

L’objectiu és colpejar el globus perquè toqui al terra. Un 

jugador intenta que el globus toqui al terra, l’altre ho ha 

d’evitar. A la sacada sempre s’ha de colpejar cap amunt. 

 

Has de jugar a tots els jocs que t’he proposat. Un cop 

ho hagis fet, has d’escollir el que més t’hagi agradat i 

gravar un vídeo ensenyant les teves habilitats amb el globus. 

 

 

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  

 

QUÈ HE DE FER? 

QUÈ VALORAREM DE L’ACTIVITAT? 

COM HO FEM ARRIBAR? 

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=Autoavaluaci%C3%B3&

m=n&e=n&sr=n&is=y&ia=y&l=kb&i=ufuttc&r=fx 

 

Aquestes propostes teniu temps de lliurar-les fins divendres 29 

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 

 

Habilitat en el joc escollit. 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Autoavaluaci%C3%B3&m=n&e=n&sr=n&is=y&ia=y&l=kb&i=ufuttc&r=fx
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Autoavaluaci%C3%B3&m=n&e=n&sr=n&is=y&ia=y&l=kb&i=ufuttc&r=fx
mailto:mireiareig@asegarra.cat
mailto:gloriavalls@asegarra.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Activitats interactives: fer 

 

 

1. MATEMÀTIQUES 

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 6. 

7-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=uf

uttc&r=fx 

 

Aquestes propostes teniu temps de lliurar-les fins divendres 29 

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 

 

 

 

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

