
 

     TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 2n                      SETMANA 4 MAIG A 10 DE  MAIG 
 
  

1. MEDI NATURAL:  EL MERCAT ENVIAMENT  DE LES TASQUES 

 

JClic :   Les fruites i les hortalisses  

Clica  per obrir l'enllaç 

 
Objectiu:  

 
Conèixer, aprendre, adquirir i interioritzar 

lèxic auditiu i escrit propi del tema que 
s’està treballant 

2. ENGLISH ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Fer la fitxa interactiva sobre el conte de “La caputxeta          
vermella” (Little Red Riding Hood). IMPORTANT! que els i         
les alumnes de cada grup la facin utilitzant el link de la            
seva classe i només una vegada. El retorn se’m farà de           
manera automàtica en clicar el botó FINISH. 
 
LITTLE RED RIDING HOOD - 2A (2A CRISTINA) 
 
LITTLE RED RIDING HOOD - 2B (2B 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. 
 
FITXA ALTERNATIVA LITTLE RED RIDING HOOD 
 

 
Objectiu:  

Acostumar l’oïda a la sonoritat de la 
llengua anglès. Conèixer un conte clàssic 

en anglès. 
Treballar el lèxic del conte relacionat amb 

el vocabulari que ja s’ha treballat a 
l’escola. 

 
  
 
 

Enviament de les tasques a la  
mestra d’anglès: 

 Inés  iferna79@xtec.cat 
 

3. LLENGUA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
 
CATALÀ: fitxa Veig,veig…  
 
 
 
CASTELLÀ: fitxa de comprensió  
 
 
 
 
 (ATENCIÓ: Activitat CASTELLÀ a retornar a les 
mestres) 

 
Objectius: 

 
Observar, llegir … 

Comprendre  
Extreure informació a través d’una 

il·lustració.  
Escriure vocabulari conegut correctament.  

 
Enviament de la tasca: 

 
2nA : torracristina@ignasiiglesias.cat 
2nB: sanchezbeth@ignasiiglesias.cat 

 
Enviar les fitxes 

 

 

https://clic.xtec.cat/projects/hortal/jclic.js/index.html
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2A&s=LITTLE%20RED%20RIDING%20HOOD%20-%202A&t=1hujdjmkf3&l=un&i=ttxdfn&r=pc
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2B&s=LITTLE%20RED%20RIDING%20HOOD%20-%202B&t=1hujdjmkf3&l=un&i=ttxdfn&r=pc
https://drive.google.com/file/d/1Yn85zB5xSrGNVIePFBYl8NwkD0tpPIkV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpEfrZStvsUNgkE4k9PI91R-cEYKPUJE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gImlg2D28SA5hfe2bQKknerBZqGObzmo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gImlg2D28SA5hfe2bQKknerBZqGObzmo/view?usp=sharing
mailto:torracristina@ignasiiglesias.cat
mailto:sanchezbeth@ignasiiglesias.cat


 

4. MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
4.1. Fitxa: Anem a comprar.  
 
4.2. Innovamat vídeo 7:  
 RESTES PER DESCOMPOSICIÓ 

 
4.3.Practiquem: Resolució del problema.  
 
  (ATENCIÓ: Activitat a retornar a les mestres)  

 
4.4. Wordwall: taules multiplicar 2, 5 i 10 
 

Cal primer estudiar les taules de multiplicar  
del 2, 5 i 10. 

IMPORTANT: TRIAR EL GRUP DE LA CLASSE.  
 

       Cristina 2nA: Taules del 2,5 i10 

        Beth  2nB: Taules del 2,5 i 10  

 

 
Objectius: 

 -Conèixer i practicar amb les monedes i 
bitllets d’euro. Calcular la quantitat de 

diners que tenim. Resoldre situacions de 
comprar, pagar i tornar el canvi.  

-Aprendre i interioritzar les taules de 
multiplicar. 

 
 

Enviament de la tasca: 
 

2nA: torracristina@ignasiiglesias.cat 

 2nB: sanchezbeth@ignasiiglesias.cat  

 
Enviar les fitxes 

 
EN EL JOC QUEDA ENREGISTRAT EL NOM 

DELS ALUMNES EN L’ACTIVITAT.  

5. MÚSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
 ELS SONS DEL MERCAT 
 
Qüestionari especial que es durà a terme amb l’ajuda de          
la família per a reflexionar, pensar, recordar… quins        
sons, sorolls,... escoltem quan anem al mercat! 
 
ELS SONS DEL MERCAT 2nA 
 
ELS SONS DEL MERCAT 2nB 

Objectiu:  
Reconèixer algunes característiques i 

possibilitats dels elements sonors presents 
en un mercat. 

 
 

Enviament de la tasca: 
La resposta s’envia automàticament en 
acabar el qüestionari. Per tant, no cal 

enviar res! 

6. EDUCACIÓ FÍSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

CONFINAMENT BESTIAL! 
Hola famílies, com que encara m’estan arribant vídeos, 
mantindré el repte una setmana més. Les famílies que ja 
ho teniu fet, com ja heu fet algunes, us podeu posar en 
contacte amb mi a través del mail i si us bé de gust us 
proposaré nous reptes opcionals. 
 

1. Cliqueu a l’enllaç:  cliqueu AQUÍ 
 

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. 

 
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  

o 
Penjar-los a la carpeta d’educació física 

individual que he compartit amb les 
famílies que heu tingut problemes amb el 

mail.  

 

https://docs.google.com/document/d/1SHveCLI3o0JdQrb7BLgdIfm8fgWnDwTxU4u1Dy3wndk/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Fowh2s1Wzlo&list=PLTJatQ6w11aWr2wrMgGQp5UUaZmbs5J1Y&index=17
https://drive.google.com/file/d/1mWZxt63mqLVGGIVdzJwX1Tt8cHHzF7DT/view?usp=sharing
https://wordwall.net/play/1862/388/432
https://wordwall.net/play/1862/388/985
mailto:torracristina@ignasiiglesias.cat
mailto:sanchezbeth@ignasiiglesias.cat
https://forms.gle/HMDkkP3qtBqehLtBA
https://forms.gle/GKtMCECZSuU1uZMDA
https://docs.google.com/presentation/d/11sb9-Z5yL31aRLWaFqaV3HzcUug6VVysT_raVdjd5e4/edit?usp=sharing
mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat


 

 
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 A 
 
A veure si aconseguim fer un bon zoo virtual! 

 
*Si teniu problemes per la mida de l’arxiu, 

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

7. ARTS & CRAFTS  ENVIAMENT DE LES TASQUES 

       Van Gogh’s  “Starry night”. 
 
Observa AQUÍ una   
de les pintures més    
famoses de Van   
Gogh, La nit   
estrellada. 
 
Després prova de fer    
aquesta obra en un    
full en blanc.  
 

En aquest ENLLAÇ podràs veure com es fa. Recorda         
pintar “the stars”. 

Objectiu 
observar, gaudir i representar plàsticament 

l’obra d’un artista conegut 
 
 

Enviament de tasques a la mestra: 
tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat o per 

telegram de forma privada 
 

Enviar foto del dibuix 
 
 
 

8. VALORS  ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
Activitat per treballar expressions i 
gestos facials:  
Clica aquí per obrir l’enllaç   

Objectiu: 
Adonar-se, discriminar i identificar 

diferents expressions corporals i facials 
relacionant-los amb l’emoció 

corresponent. 

9. RELIGIÓ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
9.1.- Visualització del vídeo:  
El primer milagro de Jesús, Las bodas de Caná 
 
9.2.- Després de veure el video: 

- Contestar aquestes preguntes  
- Fer un dibuix sobre aquest miracle. Aquí podeu 

veure imatges de la història. 
 

Objectiu 
Conèixer el primer miracle que va fer 

Jesús 
 
 

Enviament de tasques a la mestra: 
tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat 

 
Enviar foto del dibuix i  

les respostes a les preguntes 
 
 

 

mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat
https://drive.google.com/file/d/1xz_qli5GqyD8d38uS1arQYHRHY7OPDwy/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TWNDY4jOfO4
mailto:mtornamo@xtec.cat
https://clic.xtec.cat/projects/expressi/jclic.js/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=V1VaP7hXMxQ
https://docs.google.com/document/d/1EHUrr49Juyz5Zwg1wsF43K7GoQHfhtBpelnhv97U6eg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Zm-1wwtStkxHY6AjwUVrkZwOFCipZZdZIiDSQYa7Fg0/edit?usp=sharing
mailto:mtornamo@xtec.cat


 

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  

 
 

DATA LÍMIT D’ENTREGA DE  LES TASQUES: 10 DE MAIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:torracristina@ignasiiglesias.cat
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