
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 2n 

Setmana del 15 al 19 d’abril 
 

1. ESCRIPTURA: EL DIARI PERSONAL ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
Elaboració d’un Diari personal.  Els alumnes escriuran 
un mínim de 2 línies per dia.  
 
Després d’escriure poden fer un petit dibuix, també 
poden enganxar etiquetes o petites manualitats que han 
fet, explicar reptes...   

 

 

Objectiu:  
 

el diari permet als nens i nenes reflexionar 
sobre els seu dia a dia i, en fer-se de forma 
regular, permet anar millorant la competència 
escriptora. 
 

Enviament de les tasques a la tutora: 
 
Enviar per mail una foto d’una pàgina del diari. 
Data límit: 19 abril. 
 

2. LECTURA: GAUDIR I APRENDRE ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
1. Fer una estona diària de lectura.  
 
2- Jocs de comprensió lectora (es poden fer amb el 
mòbil, la tauleta o l’ordinador): Cliqueu al vostre curs, 
així cada tutora rebrà els resultats dels seus alumnes: 
 

Activitats per 2nA: 

-El calendari 
-Endevinalles Lola Casas 
. 

Activitats per 2nB: 
-El calendari 
-Endevinalles Lola Casas 

Objectiu:  
 

Els nens i nenes han de llegir per gaudir i 
també per aprendre coses. Cal anar avançant 
cap a la comprensió del què llegeixen. Ha de 
ser una estona relaxada. 
 
 

Enviament de les tasques a la tutora: 
 

Els jocs de comprensió lectora són els que 
podrà valorar la mestra. Els jocs no cal enviar-
los, només fer-los fins que surti la pantalla final 
de puntuació. 
Data límit per fer els jocs: 19 abril. 
 

3. MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Jocs matemàtics (es poden fer amb el mòbil, la tauleta 

o l’ordinador). Cliqueu al vostre curs, així cada tutora 

rebrà els resultats dels seus alumnes: 

 

Activitats per 2nA: 
-Sumes i restes amb panell 
-Sumes avió 
 

Activitats per 2nB: 
-Sumes i restes amb panell 

-Sumes avió 

 

 

 
Objectiu:  

domini de la numeració d’1 a 100 i les 
estratègies de càlcul iniciades a l’aula. 
 

 
Enviament de les tasques a la tutora: 

Els jocs no cal enviar-los, només fer-los fins 
que surti la pantalla final de puntuació. 
Data límit per fer els jocs: 19 abril. 

Correus electrònics per enviar les feines o preguntar dubtes: 

https://wordwall.net/play/1408/760/8424
https://wordwall.net/play/1412/695/209
https://wordwall.net/play/1408/760/3416
https://wordwall.net/play/1412/941/758
https://wordwall.net/play/1408/693/913
https://wordwall.net/play/1403/708/222
https://wordwall.net/play/1408/693/357
https://wordwall.net/play/1403/708/155


Tutora de 2nA (Cristina): torracristina@ignasiiglesias.cat 
Tutora de 2nB (Beth): sanchezbeth@ignasiiglesias.cat 
Mestra d’anglès (Inés): iferna79@xtec.cat 
Mestra de música (Ariadna):  
Mestre d’Educació Física (Jordi): bechjordi@ignasiiglesias.cat 
Mestra d’Arts & Crafts (Maite): mtornamo@xtec.cat 

RECURSOS 

MINDFULNESS 

El relaxament de la granota : https://youtu.be/HcOc1siPpGA 
 

 
 

 

https://youtu.be/HcOc1siPpGA
https://youtu.be/HcOc1siPpGA

