
 
Hola Tritons i Granotes!!!  

Com esteu?? Esperem que seguiu tots igual de bé!!! Ja sabeu que estem 

molt contentes i contents amb els vostres reptes, esteu treballant molt i 

molt bé!!!! 

Aquesta setmana ens convertirem en Mags i Magues i farem uns reptes al 

voltant de la Màgia. 

 

LLENGUA CATALANA 

1. Per començar, has d’escoltar atentament la cançó “La festa de la Pau”  

que acompanya al conte “Si tingués la màgia d’un mag”  i completar la 

cançó. 

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

Quan la tinguis, ens l’envies al correu. 

 
 

 



 
2. Els mags i les magues fan tota mena d’encanteris per aconseguir 

coses màgiques i sorprenents (aconseguir que ploguin xuxes, que 

l’aigua del mar sigui de colors, que els animals parlin, que els objectes 

volin…) i per aconseguir-ho  elaboren els seus encanteris amb tota 

mena d’ingredients estranys (mocs de troll, pèl de bruixa, banya 

d'unicorn, branquillons d’arbre mil·lenari...  ). També acostumen a 

acompanyar els seus encanteris amb paraules màgiques (Patatin, 

patatan, que l’encanteri funcioni ja!). 

 

Et demanem que inventis un encanteri màgic com si fossis un autèntic 

mag/a i expliquis : 

 

- Per a què serveix l’encanteri. 

- Quins ingredients necessitarem? 

- Quines són les paraules màgiques que haurem de pronunciar. 

 

  

 Pots fer servir aquesta plantilla que et facilitem o fer-ho en un full en 

blanc.  

 



 

 

 
 

 
Retorn: Fes una foto del teu encanteri i l’envies al correu de la 

teva tutora.   

. 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÀTIQUES 

 

1. Si ets un bon Mag o una bona Maga, podràs descobrir quins números 

corresponen a aquestes paraules màgiques. Al final inventa’t un. Quan ho 

tinguis envia'ns les respostes per mail. 

 

 

2. Quadrats màgics i sudokus (no cal retorn): 

https://clic.xtec.cat/projects/quadrats/jclic.js/index.html 

https://clic.xtec.cat/projects/jeromate/jclic.js/index.html 

 https://clic.xtec.cat/projects/sudocat/jclic.js/index.html 

  

 

 

https://clic.xtec.cat/projects/quadrats/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/jeromate/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/sudocat/jclic.js/index.html


 

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL 

    Voleu convertir-vos en autèntics mags i  magues?? Doncs mireu! Aquí 

teniu un vídeo on podeu veure alguns trucs de màgia senzills que podeu fer 

a casa.  

https://www.youtube.com/watch?v=aWZFmeEM-6Q 

    Poder agafar la idea del vídeo i escollir un dels trucs, inventar-vos un 

vosaltres mateixos o ensenyar-nos algun que ja sapigueu. Les mestres i els 

vostres companys i companyes us volem veure fent de mags!!!  

 Graveu un petit vídeo fent el truc i ens l'envieu!!  

 

PLÀSTICA 

     Ara anem a fer una composició lliure amb material natural! Com? Doncs 

podem fer servir: pedres, fulles,  herbes, flors, pals, llegums...el que 

vulgueu!! Només heu de recollir el  material natural que podeu tenir per 

casa, recollir en els passejos... imaginar i fer la vostra composició! 

Mireu alguns exemples! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aWZFmeEM-6Q


 

 

 

Envieu-nos les vostres fotos!!!  

 



 

ENGLISH CHALLENGE 

 

Good morning boy and girls! How are you today? Aquesta setmana el tema                         

principal a treballar és la màgia. 

Us hem preparat una sopa de lletres, en anglès es diu wordsearch. Heu de                           

buscar les paraules que trobareu a continuació, totes elles relacionades                   

amb la màgia: 

HAT – RABBIT – WAND – MAGICIAN – SURPRISE – CAPE – SHOW – TRICK – CARD - 

ILLUSION 

Recordeu que si voleu descobrir què volen dir aquestes paraules, podeu fer 

servir el diccionari en línia: www.wordreference.com 

 

http://www.wordreference.com/


 
Quan tingueu la tasca acabada, feu una fotografia i l’envieu al correu que ja                           

sabeu. 

IMPORTANT: feu la fotografia sempre en HORITZONTAL. Enjoy this 

game! 

 

LENGUA CASTELLANA 

Lee atentamente las siguientes oraciones y intenta dibujar el personaje 

oculto. Trata de dibujarlo teniendo en cuenta todas las indicaciones.  

 

-          La bruja se llama “Renata Mala Nata”. 

-          Es alta y delgada. 

-          Lleva un vestido negro que le llega hasta los tobillos. 

-          Lleva unas zapatillas con los cordones desatados. 

-          Tiene el pelo largo y rizado. 

-          Está contenta y sonríe, enseñando todos los dientes. 

-          En su mano sujeta su escoba mágica, que es de madera. 

-          Tiene un ratón de color gris subido encima  del hombro. 

 

RETORNO: Haz una foto del dibujo y envíalo al correo de tu tutora. 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

Fem màgia: cursa esbojarrada i malabars. 

 

CURSA ESBOJARRADA 

 

Prepararem un espai que tingui uns metres en línia recta i sense obstacles. 

 

1. Ens situem al punt de sortida i giro sobre un mateix punt molt  

ràpidament (5 voltes). 

 

2. Corro en línia recta fins al punt d’arribada.  

 

★ Si NO has tingut dificultats, repeteix l’exercici fent 10 girs sobre un 

punt molt ràpidament. 
 
 

MALABARS 

 

Necessitem una bossa de plàstic, a poder ser fi, com 

les que trobem a la secció de verdures del super i té 

un tacte sedós (lleugera). 

 

1. Inflem la bossa com si fos un globus i fem un nus. 

 

2. Realitzo tocs amb les mans, mantenint la bossa a 

l’aire sense que toqui a terra el màxim temps 

possible. 

 

 

 

Podem fer  fotos fent la cursa i els malabars o un 

vídeo curt i horitzontal. 

 

 

 



 
MÚSICA 

JA SABEU, CLIQUEU A LA IMATGE 

 

 

Us recordem els nostres correus electrònics per a que ens feu el retorn de 

les feines abans de divendres 5 de juny: 

2n A, Dolors: tutor_2012a@escolacongost.com 

2n B, Montse: tutor_2012b@escolacongost.com 

 

No us oblideu de posar el nom dels alumnes al full. 

 

Una abraçada! 

 

 

https://view.genial.ly/5ece3d6092ddd20d895a3801/social-action-feines-2n-magia
mailto:tutors_2012a@escolacongost.com
mailto:tutor_2012b@escolacongost.com

