
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 2n 
Setmana de l’11 al 17 de maig 
 

1. MEDI NATURAL:  EL MERCAT ENVIAMENT  DE LES TASQUES 

Wordwall: De què es tracta? (ESTRIS DE CUINA)  

2nA: Clica aquí 

2nB: Clica aquí   

 
Objectiu:  

 
-Conèixer, relacionar, adquirir i interioritzar 
lèxic propi del tema a partir de les seves 

definicions. 

2. ENGLISH ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Fer la fitxa interactiva sobre els mesos de l’any i les           
estacions (months and seasons). 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. 
 
MONTHS AND SEASONS - 2A  2A CRISTINA) 
 
MONTHS AND SEASONS - 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.  
 
MONTHS AND SEASONS -  FITXA ALTERNATIVA 
 

 
Objectiu:  

 
-Repassar el vocabulari dels mesos de 

l’any i les estacions que hem estat 
treballant a l’escola durant els 2 primers 

trimestres. 
 
 

Enviament de les tasques a la  
mestra d’anglès: 

 Inés  iferna79@xtec.cat 
 

La fitxa interactiva ja la rep la mestra de 
forma automàtica. 

 
Es cas d’haver fet la fitxa en pdf, un cop 
feta la tasca caldrà fer un retorn enviant 
una foto de la feina feta a correu de la 

Inés.. 

3. LLENGUA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
3.1.- CATALÀ:  L’esquirol.  Fitxa de comprensió. 

 RETORNAR  A LES TUTORES. 
 
3.2.- CASTELLÀ: 
 
A. Fitxa de comprensió.  
 RETORNAR  A LES TUTORES. 
  
B.  Lectura en veu alta:  
       "El lápiz negro"    

 
ENVIAR L’ÀUDIO A LES TUTORES.  

 
Objectius: 

-Observar, llegir, comprendre i extreure la 
informació a través de la descripció.  

-Escriure correctament vocabulari conegut  
-Practicar la lectura en veu alta posant 

atenció a la pronunciació, ritme i signes de 
puntuació.  

 
Enviament de la tasca: 

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

 
Enviar les dues fitxes i l’àudio  

 

https://wordwall.net/play/2077/631/350
https://wordwall.net/play/2077/631/837
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2A&s=MONTHS%20AND%20SEASONS%20-%202A&t=1hujdjmkf3&l=zs&i=cddfxc&r=xl
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2B&s=MONTHS%20AND%20SEASONS%20-%202B&t=1hujdjmkf3&l=zs&i=cddfxc&r=xl
https://drive.google.com/file/d/1eQ5IbBGFaGzn3fSOzckbpn7W8UzTdgh3/view?usp=sharing
mailto:iferna79@xtec.cat
https://docs.google.com/document/d/1Qw-OxdpP0WxvCEx8N9_SJ3sTnZmGeHw2XicaErvi65Y/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1woN-H3QUtdfsRJetSSF9FJCa1WZichi5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1woN-H3QUtdfsRJetSSF9FJCa1WZichi5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11tEXV1AQRPOZHp6ztphZxb2e_yMYu7Gr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11tEXV1AQRPOZHp6ztphZxb2e_yMYu7Gr/view?usp=sharing
mailto:torracristina@ignasiiglesias.cat
mailto:sanchezbeth@ignasiiglesias.cat


4. MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
4.1.    Quadern de matemàtiques. 

  

 Pàgines: 13, 18 I 21 RETORNAR  A LES TUTORES. 
 

                  
  
4.2 Wordwall: CALCULEM AMB EUROS 
 
        2n A: Clica aquí 
 
        2n B: Clica aquí   
 

 
IMPORTANT: TRIAR EL GRUP DE LA CLASSE.  

 
4.3.- Continuant repassant  les taules de multiplicar  
del 2, 5 i 10.  

 
        Beth  2nB: Taules del 2,5 i 10  

(el joc de WordWall continuarà obert  
per tal que practiqueu) 

 

 
Objectius: 

 
-Practicar i interioritzar la 
 numeració del 0 al 100. 

-Saber col·locar els nombres 
 en la recta numèrica.  

- Reconèixer les desenes i  
unitats dels nombres. 

 -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 del quadern 

 
EN EL JOC DE WORDWALL JA 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 

PAPER PAPER! 
 

Repte 1: La compra equilibrada 
 

1.Material: 
a. 2 bosses de supermercat (o les que tingueu). 
b. 2 objectes que pesin més  o menys el mateix. Per 

exemple 2 paquets d’arròs. 
c. 1 rotllo de paper de vàter (els que creieu que 

podeu, 2). 
 

 
Objectius 

 
-Equilibri:explorar noves formes d’equilibrar 

el cos adoptant diferents postures, amb 
control de la tensió i la relaxació de 

diferents segments corporals. 
 

-Expressió corporal: explorar, expressar, 
seguir una seqüència rítmica, representar i 

transmetre a través de les possibilitats 
expressives del nostre cos. 

https://wordwall.net/play/1506/810/346
https://wordwall.net/play/1506/810/967
https://wordwall.net/play/1862/388/985
mailto:torracristina@ignasiiglesias.cat
mailto:sanchezbeth@ignasiiglesias.cat
https://forms.gle/HMDkkP3qtBqehLtBA
https://forms.gle/GKtMCECZSuU1uZMDA


2. Haureu de posar un objecte a cada bossa, com si 
acabéssiu de comprar. Posar-vos 1 rotllo de paper de 
vàter al cap i agafar les bosses del supermercat (1 a cada 
mà) que prèviament heu omplert amb 1 objecte 
cadascuna. 
3. Us hauran de gravar, donant 5 voltes a la taula de la 
cuina o del menjador, carregats amb la “compra”,  sense 
que us caigui el rotllo de paper del cap.  

 
Repte 2: Playback de l’estrella del confinament. 
 
1. Gravar-vos fent 30 segons de playback (és a dir, poseu 
ben fort la cançó que teniu a l’enllaç i feu veure que la 
canteu)(qui vulgui fer més de 30 segons, endavant). 

https://youtu.be/xqjNxS745p4 
2. Podeu fer tota l’escenografia que vulgueu. Fer servir un 
rotllo de paper com si fos un micro, disfressar-vos,... 
 
Repte 3: Xocolata i paper 
 
1. Gravar-vos fent el joc de palmes “xocolata” o “chocolate” 
amb rotllo de paper de vàter al cap i sense que caigui. 
https://youtu.be/ooclji2K8hI (aquí teniu els passos per si no 
els recordeu). 
2. Nivell expert, fer-ho amb 2 rotllos de paper de vàter al 
cap. 
 
Visca el paper, que ens ho passem molt bé! 

 
 
 
 

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.  

 
*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 

Celebrem Sant Ponç amb els 
gegants de Tordera. Mireu les 
imatges AQUÍ.  
 
Dibuixeu-los i  
pinteu-los en  
un full o bé    
pinteu aquesta  
PLANTILLA. 
Envieu el dibuix 

Objectiu 
Apropar-se a les tradicions i 

 festes de Tordera 
Millorar el dibuix i la tècnica de pintar 

 
 

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 

 
WordWall :  “Mis emociones”  
  
2nA: Clica aquí. 
 
2nB : Clica aquí.   

Objectiu: 
Identificar diferents expressions facials i 

relacionant-los amb l’emoció corresponent. 
EN EL JOC QUEDA ENREGISTRAT EL NOM 

DELS ALUMNES EN L’ACTIVITAT.  

https://youtu.be/xqjNxS745p4
https://youtu.be/ooclji2K8hI
mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat
https://docs.google.com/document/d/1rY0S3iA-FEBNVmiheWH1xycT5n3Mb8i8wYNbWpiPknI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dnyjk6QHVeZ1cmekyJgWfwpAxrcsAlRS/view?usp=sharing
mailto:mtornamo@xtec.cat
https://wordwall.net/play/1432/492/739
https://wordwall.net/play/1432/492/680


9. RELIGIÓ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
9.1.- Visualitza aquest curtmetratge:  Pip   
És la història d’un gos molt especial. 
 
 
9.2.- Després de veure el video: 

- Contesta aquestes preguntes  

Objectiu 
   Saber identificar i relacionar fets 
quotidians amb històries relacionades al 
missatges que ens transmet Jesús. 

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

 
Enviar foto de  

les respostes a les preguntes 

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 i Religió (Maite): tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat  

 
 

DATA LÍMIT D’ENTREGA DE LES TASQUES: 17 DE MAIG 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94
https://docs.google.com/document/d/1nRhVaWtR2XHMUmX2AxnRDyRgjYozPOeoYOogp1mMzl0/edit?usp=sharing
mailto:mtornamo@xtec.cat
mailto:torracristina@ignasiiglesias.cat
mailto:sanchezbeth@ignasiiglesias.cat
mailto:iferna79@xtec.cat
mailto:vergesariadna@ignasiiglesias.cat
mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat
mailto:tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat

