
 

  GENERALITAT DE CATALUNYA 
   DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA 4:  
Els animals III 

Primària 2n 

Àmbit/Àrees: àmbit lingüístic, àmbit artístic, àmbit de coneixement del medi, 
àmbit de valors. 

Què he de fer? TASCA  1. Visualitzar el vídeo de l'alimentació dels animals 

https://m.youtube.com/watch?v=VsDYTumCGLg  

2.Omplir a l’esquema la part “segons l’alimentació” 

3.Elaborar un menú (en pdf) (en word) pels diferents 

animals segons la seva alimentació.  

4.Escoltar el conte de “L’ovelleta que va venir a sopar” 

https://m.youtube.com/watch?v=bnYxpzdOkGE 

5. Fer un dibuix d’un amic/amiga i escriure una 

dedicatòria o el que més t’agrada d’ell/ella. 

6. Representar un ritme musical fent servir la percussió 

corporal o objectes de casa.   

7. Visualitzar aquest vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=VHaggiBgrRI&featu

re=youtu.be i inventar un joc d’educació física i envia’ns 

un vídeo jugant al joc. 

8. Mirar el video. Inventa’t un nom de super hero i pensa 

quins són els teus super powers. Envia'ns un vídeo on 

quedi clar la mena de super heroi que ets. 

9. Fer l’autoavaluació per comprovar que he fet totes les 

tasques.  

Què necessito?  

Quin material puc fer 

servir? 

Els fulls de la proposta, llapis i goma. Si no pots imprimir 

l’esquema, no et preocupis, pots copiar-ho en un full en 

blanc i ens envies una foto. 

Per fer la percussió corporal de l’activitat de música pots 

fer servir el teu cos o bé objectes que tinguis a casa que 

https://m.youtube.com/watch?v=VsDYTumCGLg
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1q8N38LJn6wivwKBB6A4F-yWvR6PPFbPb/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HlNy2YlYvgh_gBuD_hILF_Z-eEXhaY9uLddYCgqIrIY/edit?usp=sharing
https://m.youtube.com/watch?v=bnYxpzdOkGE
https://drive.google.com/open?id=1nGVaY5YpZ6EZxlRempnngOcf7ibEMioP
https://www.youtube.com/watch?v=VHaggiBgrRI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VHaggiBgrRI&feature=youtu.be
https://youtu.be/tWii2Ovo_h4


facin algun tipus de so. Pots agafar com exemples els 

vídeos que et posem a l’activitat.  

Com ho puc fer? 

(orientacions per als 

alumnes i famílies) 

Per fer les tres primeres tasques pots mirar els vídeos 

que t’hem proposat. A l’hora de fer els menús podeu 

buscar o demanar ajuda als pares per buscar un animal 

de cada categoria i pensar, entre tots, quin menú els 

agradaria.  

En el moment de veure el conte de l’ovelleta que va 

venir a sopar, és molt important que escolteu 

atentament i que us fixeu que el conte parla de la 

importància de l’amistat. 

Per l’activitat de música us podeu ajudar del vídeo que 

us hem preparat però teniu total llibertat per crear els 

vostres propis ritmes i no només amb el vostre cos sinó 

amb objectes que tingueu per casa.  

Enllaços d’interès   Vídeo dels animals: 
https://m.youtube.com/watch?v=VsDYTumCGLg  
Conte de l’ovelleta que va venir a sopar: 

https://m.youtube.com/watch?v=bnYxpzdOkGE 

Vídeo de percussió corporal: 

https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA 

Vídeo d’exemple de percussió corporal:  

https://youtu.be/Phsi1ggZUT4 

Vídeo d’anglès 

https://www.youtube.com/watch?v=tWii2Ovo_h4&featu
re=youtu.be 

Vídeo d’educació física 

https://www.youtube.com/watch?v=VHaggiBgrRI&featu
re=youtu.be 

Comprovo què he fet  1. He visualitzat el vídeo de l’alimentació dels animals 

2. He omplert l’esquema per la part de l’alimentació 

https://m.youtube.com/watch?v=VsDYTumCGLg
https://m.youtube.com/watch?v=bnYxpzdOkGE
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA
https://youtu.be/Phsi1ggZUT4
https://www.youtube.com/watch?v=tWii2Ovo_h4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tWii2Ovo_h4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VHaggiBgrRI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VHaggiBgrRI&feature=youtu.be


3. He elaborat els diferents menús pels animals tenint 

en compte què mengen 

4. He escoltat el conte de “l’ovelleta que va venir a sopar” 

5. He fet un dibuix del meu amic/amiga i li he escrit una 

dedicatòria o el que més m’agrada d’ell/ella. 

6.He elaborat un ritme musical fent servir percussió 

corporal o algun objecte de casa i m’he gravat per 

enviar-ho. 

7. He fet un joc d’educació física i m’he gravat jugant per 

enviar-ho 

8. M’he inventat un superheroi i he gravat un vídeo en el 

que explico quins són els meus superpoders. 

9. He fet l’autoavaluació per comprovar que he realitzat 

totes les activitats previstes.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TASCA 1 
Visualitza el vídeo.  

https://m.youtube.com/watch?v=VsDYTumCGLg  

 

TASCA 2 
En aquesta tasca, hauràs de buscar l’esquema que vas començar a omplir en la proposta               

anterior i completar la classificació “Què mengen”. 

 

TASCA 3 

UN MENÚ BESTIAL 

Ara que ja saps què mengen els animals vertebrats. Pensa i busca tres animals, cadascú               

d’un grup diferent (carnívors, herbívors i omnívors) i elabora un menú.  

Imagina que els tens de convidats a casa teva i els has de preparar un menú complet: primer                  

plat, segon plat i postres. Has d’incloure els grups d’aliments que cadascú menja i intentar               

pensar en una alimentació saludable. 

T’oferim aquest model de fitxa però pots ser tan creatiu com vulguis i fer-ho com més                

t’agradi. Si et ve de gust dibuixar els plats ens semblarà bé, no obstant, volem que escriguis                 

els noms dels plats i aixi practiques una mica l’escriptura. Recorda fer servir una lletra clara i                 

entenedora i fer els tres menús. 

Exemple de fitxa (clica a sobre i aniràs directament a la fitxa)  

 
TASCA 4 
Visualitza el vídeo de L'ovelleta que va venir a sopar. 

https://m.youtube.com/watch?v=bnYxpzdOkGE 

 
 
 
 
 

https://m.youtube.com/watch?v=VsDYTumCGLg
https://docs.google.com/document/d/1kMrnMMbYHG9iEaBpvgfWJk-zZD1iT4ZA1Ccszh5xaPo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HlNy2YlYvgh_gBuD_hILF_Z-eEXhaY9uLddYCgqIrIY/edit?usp=sharing
https://m.youtube.com/watch?v=bnYxpzdOkGE


TASCA 5 
ERES MI AMIGO/A PORQUE... 
Como has visto, el cuento de “L'ovelleta que va venir a sopar”, trata sobre la amistad. Ahora                 

que ya llevamos tantos días sin ver a nuestros amigos y amigas, en persona, quizás hemos                

hecho alguna videoconferencia y los hemos visto a través de las pantallas, os proponemos              

que hagáis un dibujo de un amigo o amiga y que expliquéis por qué es vuestro amigo o                  

amiga, qué es el lo que más os gusta de él o de ella. 

 

TASCA 6: MÚSICA 
En aquesta tasca hauràs de crear un ritme musical utilitzant o bé el teu cos o bé objectes que                   

tinguis a casa. En aquest document podràs trobar tota l’explicació (clica a sobre i veuràs               

l’explicació). 

 

TASCA 7: EDUCACIÓ FÍSICA 

Ens estrenem amb l’Educació Física!!! Ara ja hem vist que el llop i l’ovelleta són molt amics i                  

que els agrada fer moltes coses junts… segur que una de les coses que més els agrada és...                  

JUGAR!! 

 

Mira el VÍDEO!! Et proposem un repte!  

Pots inventar un joc d’educació física i compartir-ho amb els teus companys i amics? Segur               

que si!! 

 

 

1. PENSA DE QUÈ VOLS QUE SIGUI EL JOC: saltar, punteria,           

correr... 

 

 

 

  

 

 

 

https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1nGVaY5YpZ6EZxlRempnngOcf7ibEMioP/view?usp=sharing
https://youtu.be/VHaggiBgrRI


 

2. PENSA QUIN MATERIAL POTS UTILITZAR PER AL TEU JOCS 

MIRA AQUESTES FOTOS… fixa’t que han fet jocs de punteria amb material            

que podeu tenir per casa, ampolles, tubs de cartró... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INVENTA EL TEU JOC amb material de casa (pots utilitzar les cadires, coixins, ninos,               

galledes…) i juga i passa-t’ho molt bé! 

 

4. ENVIA’NS UN VÍDEO, que duri uns 30 segons més o menys, JUGANT AL TEU JOC. 

 

Amb tots els jocs, tindrem un gran repertori per a tota la classe, segur que quan estem                 

avorrits podrem mirar el bloc i jugar a alguns dels jocs que us heu inventat. 

 

Va!! jo m’invento el primer, mireu aquí 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/HyIcXu_w7r8


TASCA 8: SUPER POWERS! 

Avui és Iron Man, ni més ni menys, qui ens proposa la tasca 

d’English (QUINZENAL, fins al 11-5-20).  

1r Mira el video. 

2n Inventa’t un nom de super hero i pensa quins són els 

teus super powers.  

3r Envia'ns un vídeo on quedi clar la mena de súper heroi 

que ets. 

Structures: 

1 I am or My name is…… 

2 Per dir els super powers I CAN… 

3 Recordeu que els super powers (tal i com ens ensenyen al vídeo), són accions 

habituals que fem a casa. Aquí tens una mostra, però pots investigar i decidir aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tWii2Ovo_h4
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-chores-2018.pdf


REVISEM: QUÈ HEM FET 

 

   

Medi 
He mirat el vídeo    
d’alimentació dels  
animals. 

   

He omplert la   
classificació dels  
animals (esquema)  
segons la seva   
alimentació. 

   

Català 
He elaborat el menú 
per a cada tipus 
d’animal. 

   

Valors 
He mirado el vídeo    
del cuento “L’ovelleta   
que va venir a sopar” 

   

He hecho el dibujo de     
un amigo/a y he    
explicado “Por qué es    
mi amigo o amiga” 

   

Educació física 
He inventat un joc    
d’educació física i he    
fet el vídeo. 

   

Matemàtiques 

He realitzat les   
activitats que proposa   
Innovamat.  

   

He treballat amb la    
plataforma Bmath  
(plataforma virtual). 

   

 


