
 

 

 

ESCOLA ALTA SEGARRA 

 

 

Tasques 2n 

 

 

SETMANA 4 

 

 

Del 4 al 8 de maig 

 

 
 

 

 

 

ESCOLA ALTA SEGARRA 

 

 

Tasques 2n 

 

 

SETMANA 9 

 

 

Del 8 al 12 de juny 

 

 

 

 



 

       Hola nens i nenes !!! 

Com esteu? Vaaa ÀNIMS!!!!! Que ja estem a la recta final del curs.  

Aquesta setmana comencem un nou tema, treballarem.... 

ELS MITJANS DE TRANSPORT 

 Els mitjans de transport serveixen per: 

      - Portar-nos d’un lloc a un altre. 

      - Portar coses o animals d’un lloc a un altre. 

 

Aquí us deixem una mica d’història sobre els transports. Clica l’enllaç: 

 https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/la-historia-del-

transport/video/5639184/ 

 

 Els mitjans de transport poden transportar: Passatgers o mercaderies. 

Els passatgers són les persones que són transportades o que viatgen en un tren, 

nau, automòbil, avió etc. 

Les mercaderies és tot allò que necessiten les persones per a ús comú. És a dir, 

tot tipus de productes que necessitem per viure. 

 

 Els mitjans de transport de passatgers poden anar-hi:  una persona 

(individuals), poques persones o 

moltes persones (col·lectives). 

LLEGIU-VOS TOT EL DOCUMENT ABANS 

DE COMENÇAR 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/la-historia-del-transport/video/5639184/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/la-historia-del-transport/video/5639184/


 

 Els mitjans de transport es poden desplaçar per terra, aire i aigua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Un mitjà de transport pot funcionar  segons la energia que utilitzen: 

 amb motor o sense motor. 

Sense motor: funciona amb la força d’animals o persones. 

 

 

 

 

 

 

Amb motor: funciona amb un motor amb combustible o amb electricitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un mitjà de transport pot ser  públic o privat. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITAT 1: Activitats interactives: 

 https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=medi&is=y&ia=y&l=ni&i=xxssu

x&r=jg 

 https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=medi&is=y&ia=y&l=yx&i=xxso

zc&r=cr 

 https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&l=mx&i=ucznsf&r=fc 

 

ACTIVITAT 2: Endevinalles 

 https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=medi&is=y&ia=y&l=rq&i=uods

xd&r=bf 

 

ACTIVITAT 3: I  QUINS TRANSPORTS HI HA EN LA NOSTRA 

LOCALITAT? 

 

Fes una llista dels mitjans de transport que són públics o privats que  

hi pots observar que hi ha a Calaf. 

 

 A  Calaf tenim (document adjunt): 

 

Transports Públics:.................................................................................. 

Transports  privats:................................................................................ 

ACTIVITAT 4: 

D’aquesta llista pensa i escriu en una graella, quins creus que contaminen i 

quins no. Pots fer la fitxa en el document adjunt o pots copiar-ho en un full i 

enviar-me una foto quan la tinguis feta. 

Mitjans de transport contaminants Mitjans de transport no contaminants 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=medi&is=y&ia=y&l=ni&i=xxssux&r=jg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=medi&is=y&ia=y&l=ni&i=xxssux&r=jg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=medi&is=y&ia=y&l=yx&i=xxsozc&r=cr
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=medi&is=y&ia=y&l=yx&i=xxsozc&r=cr
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Medi&l=mx&i=ucznsf&r=fc
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=medi&is=y&ia=y&l=rq&i=uodsxd&r=bf
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=medi&is=y&ia=y&l=rq&i=uodsxd&r=bf


IMAGINA COM SERÀ EN UN FUTUR.. 
ACTIVITAT 5: 

Hem vist al vídeo inicial com han canviat els transports amb el pas del temps. 

Ara tu, tria un mitjà de transport que t’agradi molt i imagina’t com creus que 

podrà ser en un futur. També et donem l’opció que n’inventis un de nou. 

Em DESCRIUS com serà aquest mitjà de transport en un FULL i en acabar a 

sota em fas el dibuix de com te’l imagines. ( De 5 a 10 línies). 

Fas una foto i me l’envies al meu correu. 

 

Deixa volar la teva imaginació!!! 

 

Recorda seguir els passos treballats a l’aula:  

Comencem amb majúscules, majúscula després de punt, utilitzar les comes per 

enumerar, fer una bona cal·ligrafia,.... i sobretot reviseu el text abans d’ acabar. 

 

ED. ARTÍSTICA 

 ACTIVITAT 6: OPCIONAL 

* Crea el teu circuit reciclat: 

- Pots elaborar un  circuit  en fulls. 

- Fer les senyals de trànsit. 

 

 

 

 

 

 



- Fes-te  un cotxe de carreres. I a jugar.... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan ho tinguis fet em pots enviar una foto!! 

 

MATEMÀTIQUES 

ACTIVITAT 7:  OPCIONAL 

ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES PELS NENS QUE NO PODEN FER BMATH 

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

a=y&l=xo&i=donftf&r=ml 

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

a=y&l=ys&i=uzodcd&r=hh 

 

ACTIVITAT 8: 

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

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

Penseu en enviar-nos amb una foto els resultats de la plataforma al correu. 
 

 

 

Activitat 2- FER UN REPTE MATEMÀTIC SETMANAL:AcTRIvitat 

 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&is=y&ia=y&l=xo&i=donftf&r=ml
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&is=y&ia=y&l=xo&i=donftf&r=ml
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&is=y&ia=y&l=ys&i=uzodcd&r=hh
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2n&s=Matem%C3%A0tiques&is=y&ia=y&l=ys&i=uzodcd&r=hh


AcTRIvitat 7. PATRONS DE CREIXEMENT 

I. Plantegem i comencem a pensar! 

VIDEO 1:  

https://youtu.be/AC1JQHm_I10 

 Com és i quants cubets fan falta per construir la 7a figura d’aquest 

patró de creixement?  

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

ORIENTACIÓ DIDÀCTICA 

Pretenem que els infants reconeguin el patró de creixement i visualitzin com es 

comporta a partir de les primeres tres figures. També n’esperem que siguin 

capaços de representar la 4a figura i, després, la 7a directament sense 

necessitat de representar la 5a o la 6a. Aquest tipus de tasques requereixen que 

l’infant analitzi el patró i en dedueixi com es comporta de manera general. 

II. Comprovem i seguim pensant! 

VIDEO 2:  

https://youtu.be/3XHy-dLcuRI 

 Com és i quants cubets fan falta per construir la 10a figura d’aquest patró 

de creixement? 

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

ORIENTACIÓ DIDÀCTICA 

Pretenem que els infants hagin representat la 7a figura del patró de creixement. 

Si un infant, per descobrir la 7a, ha necessitat representar les anteriors, ens 

dona indicadors sobre que encara no sap veure la generalització del patró 

deslligada de “la figura anterior”.  

https://youtu.be/AC1JQHm_I10
https://youtu.be/3XHy-dLcuRI


Una bona deducció a mig camí entre representar totes les anteriors i representar 

directament la 7a és fixar-se en la sèrie numèrica de la quantitat de cubets 

necessaris per a cada figura, que són els nombres senars: 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13. 

D’aquí podem saber quants cubets necessitem per formar la 7a figura i, a partir 

d’aquesta dada és ben senzill representar-la imitant la forma de les altres.  

En qualsevol cas, pretenem que els infants acabin visualitzant el patró de manera 

general per a qualsevol figura, independentment de les anteriors. Hi ha diverses 

maneres de veure-ho, i pot ser interessant demanar als infants que ens ho 

expliquin amb les seves pròpies paraules o representacions. 

Al vídeo se n’exploren dues: 

 Si pensem que cada figura són dos segments units per un vèrtex, la quantitat de 

cubets que formen cada segment coincideix amb la posició de la figura, tot i que 

el cubet del vèrtex només l’hem de comptar una vegada: en la 7a figura, 7 + 7 fan 

14, menys 1, 13. 

 Si imaginem que cada figura està formada per un segment llarg de tants cubets 

com la posició de la figura i un segment amb un cubet menys, llavors, la quantitat 

de cubets de la 7a figura són 7 + 6 = 13. 

III. Reflexionem i anem més enllà! 

VIDEO 3: 

https://youtu.be/Lwe00IezkRE 

 Pot  inventar  el teu propi propi patró de creixement, sigui dibuixant o 

amb qualsevol material manipulatiu. 

ORIENTACIÓ DIDÀCTICA 

 

Pretenem que els infants, amb els aprenentatges els primers vídeos, hagin 

esbrinat com és i quants cubets fan falta per construir la 10a figura del patró de 

creixement. Esperem que hagin descobert el patró: cada figura és una creu amb 

un cubet central i 4 segments formats per tants cubets com la posició de la 

figura menys 1 

Per acabar, demanem als infants que s’inventin els seus propis patrons de 

creixement, sigui dibuixant o amb qualsevol material manipulatiu. I podem donar-

https://youtu.be/Lwe00IezkRE


los indicacions més concretes sobre els elements que poden fer servir o deixar 

que ens sorprenguin. 

 

ACTIVITAT 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=Valors&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 12 de juny, 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=Valors&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=Valors&m=n&e=n&sr=n&is=y&ia=y&l=kb&i=ufuttc&r=fx
mailto:mireiareig@asegarra.cat
mailto:gloriavalls@asegarra.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes propostes teniu temps de lliurar-les fins divendres 12 de juny, 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 
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