
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 2n 

Setmana del 20 al 26 d’abril 

 

1. MEDI NATURAL: EL MERCAT ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
Visualitza el vídeo Mercadillo dominical Tordera. 

Aquest vídeo és una gravació real d’una visitant amb 

comentaris sobre el mercat de Tordera. 

 

Activitat a fer a partir del vídeo : anota i escriu alguns 

dels productes que surten al vídeo. Mínim has d’anotar 

10 productes, tant en català com en castellà. Pots 

dibuixar-los o bé buscar-los en revistes, ordinador, 

etc… Retalla’ls i enganxa’ls en un full on posis el nom 

(escrit per TÚ) de cada producte, tant en català com en 

castellà. 

Objectiu: 

tasca iniciada el segon trimestre. Pretenem 

que els nens i nenes puguin identificar els 

elements del mercat, que és tan important a 

Tordera. 

 
Enviament de les tasques a la tutora 

2nA: torracristina@ignasiiglesias.cat 2nB: 

sanchezbeth@ignasiiglesias.cat 

 
Enviar una foto de la feina feta. 

2. ENGLISH ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Visualitzeu el vídeo de la mestra d’anglès sobre el  

mercat i feu les tasques que us proposa en el mateix Objectiu: 

video. Treballar el lèxic del mercat en llengua 

Vídeo: the market anglesa 

Fitxa: the market  

I, a més, feu els jocs del memory: RECORDEU: 
 

cliqueu als links dels vostres grups: Enviament de les tasques a la mestra 
 d’anglès: Inés iferna79@xtec.cat 

Jocs per 2nA 
(Cristina): Memory: fruits 

Memory: vegetables 

 
-Foto dels llistats de fruites i verdures 

-Foto de la fitxa per pintar 

(o fent el dibuix en un full) 

Jocs per 2nB 
(Beth): Memory: fruits 

 

Memory: vegetables  

3. LLENGUA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Cliqueu al vostre curs, així cada tutora rebrà els 

resultats dels seus alumnes: 

 

Activitats per 2nA (Cristina): 
-Sopa de lletres (verdures) 

-Ordenar la frase 

-Lectura de frases (comprensión) 

 

 
Objectius: 

-treball de lèxic propi del mercat 

-estructura de la frase 

-comprensió lectora 

 
 

Enviament de les tasques a la tutora: 

https://youtu.be/Z-TSv5oMWog
mailto:torracristina@ignasiiglesias.cat
mailto:sanchezbeth@ignasiiglesias.cat
https://drive.google.com/file/d/1eiPwVZh0QByBJhGjKu61ZD7PisxAuaWx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qUdavYnz6GyLqopqevU5dUAAJrJpnpNP/view?usp=sharing
mailto:iferna79@xtec.cat
https://wordwall.net/play/1505/377/614
https://wordwall.net/play/1505/481/483
https://wordwall.net/play/1505/377/665
https://wordwall.net/play/1505/481/365
https://wordwall.net/play/1472/844/432
https://wordwall.net/play/1473/940/931
https://wordwall.net/play/1506/235/613


Activitats per 2nB (Beth): 
-Sopa de lletres (verdures) 

-Ordenar la frase 

-Lectura de frases (comprensión) 

 

Els jocs de comprensió lectora 

no cal enviar-los. 

La mestra rep directament 

els resultats. 

4. MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

1. Fitxes per imprimir o per fer en un full en blanc: 

Activitat de l’intrús: 

 
 
2. Jocs de matemàtiques. Cliqueu al vostre curs, així 

cada tutora rebrà els resultats dels seus alumnes: 

 

Activitat per 2nA (Cristina): Càlcul mental 

Activitat per 2nB (Beth): Càlcul mental 

 
Objectiu: 

Interiorització de la numeració d’1 a 100 i les 

estratègies de càlcul iniciades a l’aula. 

Relació entre els euros i la seva quantitat. (Joc 

Intrús) 

 
 

Enviament de les tasques a la tutora 

2nA: torracristina@ignasiiglesias.cat 2nB: 

sanchezbeth@ignasiiglesias.cat 

 
Enviar foto de l’activitat de l’ìntrús 

al correu de la tutora 

5. MÚSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
Treball de la cançó Sóc el drac 

Objectiu: 

Interpretar de memòria un fragment de la 

cançó “Sóc el drac” 

 
Enviament de la tasca a la mestra de 

música: Ariadna 

vergesariadna@ignasiiglesias.cat 

o al seu Telegram privat 

Enviar el vídeo 

6. ARTS & CRAFTS: EL DIBUIX ENVIAMENT DE LES TASQUES 

DIbuix de primavera. Estudieu i practiqueu el dibuix 

dels ocells (BIRDS), seguint les instruccions d’aquest 

link: BIRDS 

Quan ja hàgiu practicat prou, feu un dibuix d’un 

paisatge amb moltes flors (FLOWERS) i hi dibuixeu 

“three BIRDS.” Recordeu feu “ big BIRDS” (ocells 

grossos). 

Cal pintar-ho tan bé com pugueu.Utilitzeu els colors que 

tingueu per casa. 

Good Luck!! 

 
 

Objectiu: 

desenvolupament de la creativitat i millora de 

les tècniques plàstiques 

 
 

Enviament de la tasca a la mestra d’Arts & 

Crafts tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat 

Enviar foto de la feina per mail. 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/1472/844/542
https://wordwall.net/play/1473/940/771
https://wordwall.net/play/1506/235/200
https://docs.google.com/document/d/1DjWvsNj3-qNYgEmKKovk3e3f621PY79ijg9XjkRv58I/edit
https://docs.google.com/document/d/1DjWvsNj3-qNYgEmKKovk3e3f621PY79ijg9XjkRv58I/edit
https://wordwall.net/play/1506/810/932
https://wordwall.net/play/1506/810/765
mailto:torracristina@ignasiiglesias.cat
mailto:sanchezbeth@ignasiiglesias.cat
https://drive.google.com/file/d/11rm5h4T9PkSHdqw_F9qFQsd5EBRa_wPe/view?usp=sharing
mailto:vergesariadna@ignasiiglesias.cat
https://docs.google.com/document/d/17UMxryVeryrEiVPKbb1wVaBBwZeUuh0E3Yyc88d6N48/edit?usp=sharing
mailto:mtornamo@xtec.cat


7. RELIGIÓ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

-Cançó sobre la Resurrecció de Jesús. 

Després d’escoltar-la un parell de vegades poden fer 

un dibuix de la imatge que més els hi agradi. 

 

-Lectura d'aquest text 

Objectiu: 

Conèixer i viure el temps de Pasqua 

 

No s’ha de fer cap enviament 

CORREUS ELECTRÒNICS DEL PROFESSORAT DE 2n PRIMÀRIA 

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): vergesariadna@ignasiiglesias.cat 

Mestre d’Educació Física (Jordi): bechjordi@ignasiiglesias.cat 

Mestra d’Arts & Crafts (Maite): tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat 

ALTRES RECURSOS 

MINDFULNESS 

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

 

DATA LÍMIT D’ENTREGA DE TOTES LES TASQUES: 26 D’ABRIL 

https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE
https://drive.google.com/open?id=1dNoVme6Goyo3_aJ4FPQWRUOKLXHMpFkCfYBk2-6QRXo
https://youtu.be/HcOc1siPpGA


 


