
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 2n          
Setmana del 27 d’abril al 3 de maig 

     

1. MEDI NATURAL:  EL MERCAT ENVIAMENT  DE LES TASQUES 

El mercat: 

 Parada de verdures i hortalisses. 

Feu aquesta FITXA  per retornar a la tutora 

 
Objectiu:   

Aprendre el lèxic propi del mercat. 
 

 
Enviament de les tasques a la tutora  
2nA: torracristina@ignasiiglesias.cat 
2nB: sanchezbeth@ignasiiglesias.cat 

 

Enviar per mail  una foto de la feina feta. 

2. ENGLISH ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Realitzar la fitxa interactiva “PEPPA PIG- FRUIT 
DAY”. És important que els i les alumnes la facin 
utilitzant l’enllaç que correspongui al seu grup classe. 
S’ha de fer l’activitat només una vegada. El retorn 
se’m farà automàticament en clicar el botó FINISH un 
cop acabada la tasca. 
 

PEPPA PIG - FRUIT DAY 2A (2nA CRISTINA) 

PEPPA PIG - FRUIT DAY 2B (2nB BETH) 

 
ALTERNATIVA PEL ALUMNES QUE NO TENEN 
ACCÉS A INTERNET! 
Els alumnes que no tinguin possibilitat de fer les fitxes 
interactives poden descarregar-se l’adaptació de la 
fitxa en pdf. Si no es disposa impressora es pot fer en 
un full en blanc. Un cop feta la tasca caldrà fer un 
retorn enviant una foto de la feina feta al meu 
correu. 
 
PEPPA PIG - FRUIT DAY ALTERNATIVA 
 

 
 

Objectiu:   
Treballar la comprensió oral en anglès i lèxic 

del mercat en llengua anglesa 
  
 
 

Enviament de les tasques a la  
mestra d’anglès:  

Inés  iferna79@xtec.cat 
 

-Foto dels llistats de fruites i verdures 
-Foto de la fitxa per pintar 
 (o fent el dibuix en un full) 

 

3. LLENGUA 
ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 

3.1.- Lectura en veu alta del següent text: 
 

El club dels valents i valentes 

    
 Enviar àudio a la tutora 
(correu @ ó Telegram privat). 

 
 

3.2.- Joc de Wordwall: endevinalles en català i en 
castellà 

 

 

 2nA (Cristina):  
https://wordwall.net/play/1591/847/792 

 
Objectius:  

-Practicar la lectura tot tenint en compte la 
pronunciació i els signes de puntuació. 

-El gust per la lectura. 
 
 

Enviament de les tasques a la tutora  
2nA: torracristina@ignasiiglesias.cat 
2nB: sanchezbeth@ignasiiglesias.cat 

 
-Enviar un Àudio de la lectura en veu alta al 

mail de la tutora o al Telegram privat 
 

https://drive.google.com/file/d/1M3KHoZ37xPpfueKCBPFp9S_T79vrfMfX/view?usp=sharing
mailto:torracristina@ignasiiglesias.cat
mailto:sanchezbeth@ignasiiglesias.cat
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2A&s=PEPPA%20PIG%20-%20FRUIT%20DAY&t=1hujdjmkf3&l=hh&i=dufcxc&r=xs
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2B&s=PEPPA%20PIG%20-%20FRUIT%20DAY&t=1hujdjmkf3&l=hh&i=dufcxc&r=xs
https://drive.google.com/file/d/1RrSgcpWwpI_UPdhU5rwM1n-XSENv4H_U/view?usp=sharing
mailto:iferna79@xtec.cat
https://drive.google.com/file/d/1RS9QJeOBPHk5TqmBOAj1TldRHCokmmNd/view?usp=sharing
https://wordwall.net/play/1591/847/792
mailto:torracristina@ignasiiglesias.cat
mailto:sanchezbeth@ignasiiglesias.cat


 

                          2nB (Beth): 
https://wordwall.net/play/1591/847/191  

 

-En el joc de les endevinalles, no cal fer cap 
enviament, Queda enregistrat el nom dels 

alumnes quan fan l’activitat 
 

IMPORTANT: ENTRAR CADASCÚ AL JOC 

DEL SEU GRUP CLASSE.  

4. MATEMÀTIQUES 
ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
4.1.- Quadern 2 de matemàtiques (PDF) 

 
Cliqueu AQUÍ per accedir al quadern 
 

Pàgines a fer i  retornar a la tutora: la 3, la 6 i la 11.  
 

4.2.- Vídeo 7 Innovamat: 
 

SUMES PER DESCOMPOSICIÓ 
 
(RECOMANEM VISIONAR JUNTS PARES I NENS/ES 
PER REPASSAR EL TREBALL DE LES SUMES) 

 
Objectiu:  

Treballar i reforçar la numeració (0 al 100) i les 
operacions bàsiques. 

 
 
 

Enviament de les tasques a la tutora  
2nA: torracristina@ignasiiglesias.cat 
2nB: sanchezbeth@ignasiiglesias.cat 

 
Enviar foto de les pàgines 3, 6 i 11 

 al mail de la tutora. 

5. MÚSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
Treball de la cançó Sóc el drac 
 
(És la mateixa tasca de la setmana passada, per als 
nens i nenes que encara no l’han fet) 

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. EDUCACIÓ FÍSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

CONFINAMENT BESTIAL! 
1. Cliqueu a l’enllaç: 
https://docs.google.com/presentation/d/11sb9-
Z5yL31aRLWaFqaV3HzcUug6VVysT_raVdjd5e4/edit
?usp=sharing 

 
2. Us hauran de gravar representant a 5 dels animals 
que surten a l’arxiu. Cada animal que representeu ha 
de durar uns 10 segons, de manera que, com a 
mínim, us sortirà un vídeo d’1 minut 
aproximadament. 

 
3. M’haureu d’enviar el vídeo al meu mail.  
A l’assumpte del mail haureu d’escriure: 
CONFINAMENT ANIMAL / Nom, cognom i curs 
 
4. Exemple e-mail: 
Per a: bechjordi@ignasiiglesias.cat 
Assumpte: CONFINAMENT BESTIAL / Bernat Bech 
2n B 
 
A veure si aconseguim fer un bon zoo virtual! 

 
 

Objectiu 
Expressió corporal: Explorar, expressar, 
representar i transmetre a través de les 
possibilitats expressives del nostre cos. 

 
Enviament de la tasca al mestre d’educació 

física  
bechjordi@ignasiiglesias.cat 

 
Enviar vídeos per mail.  

 
*Si teniu problemes pel tamany de l’arxiu, 

envieu-me un mail i em posaré en contacte amb 
vosaltres per solucionar-ho. 

https://wordwall.net/play/1591/847/191
https://drive.google.com/file/d/1AUI6V1_fWD0IZOJeexXPtjBOCGEB7gTb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=rOjt-eEURL8&amp=&list=PLTJatQ6w11aWr2wrMgGQp5UUaZmbs5J1Y&amp=&index=6
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/presentation/d/11sb9-Z5yL31aRLWaFqaV3HzcUug6VVysT_raVdjd5e4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11sb9-Z5yL31aRLWaFqaV3HzcUug6VVysT_raVdjd5e4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11sb9-Z5yL31aRLWaFqaV3HzcUug6VVysT_raVdjd5e4/edit?usp=sharing


CORREUS ELECTRÒNICS DE L’EQUIP DE MESTRES DE 2n 

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  

 
 

DATA LÍMIT D’ENTREGA DE  LES TASQUES: 3 DE MAIG 
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