
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 2n 
Setmana del 25 al 31 de maig 
  

1. MEDI NATURAL:  EL MERCAT ENVIAMENT  DE LES TASQUES 

 
1. Activitats J.Clic :  

 
Les fruites i hortalisses 
 
Els oficis 
 

            

 

Objectius:  
Ampliar i profunditzar en l’adquisició del lèxic 

propi del tema tractat. 
Escolta activa de la pronunciació del lèxic 

treballat. 
Conèixer alguns oficis relacionats amb 

l’àmbit del mercat. 
 

Enviament de la tasca: 
2nA : torracristina@ignasiiglesias.cat 
2nB: sanchezbeth@ignasiiglesias.cat 

2. ENGLISH ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Fer la fitxa interactiva amb vocabulari sobre peces de         
roba i l’expressió “I’m wearing”. 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. 

CLOTHES - 2A   (2A CRIS) 

CLOTHES - 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 - CLOTHES 

 
Objectiu:  

 
 Aprendre i  repassar el vocabulari sobre les 
peces de roba i l’expressió “I’m wearing...”. 

 
 

  
 
 

Enviament de les tasques a la  
mestra d’anglès: 

 Inés  iferna79@xtec.cat 
 

3. LLENGUA ENVIAMENT DE LES TASQUES 
 

  CATALÀ:  
1. Treballem el diàleg. FITXA.  

 
       RETORNAR A LES TUTORES.  
  
 
 

   CASTELLÀ:  
 

1. Ordena el diálogo. FICHA.  
   

 

Objectius: 
 

Adonar-se , identificar i prendre consciència 
de les característiques d’un diàleg amb 

coherència. Aprendre i aplicar els signes de 
puntuació propis del diàleg i d’altres treballats 

fins ara. 
 

Enviament de la tasca: 
2nA : torracristina@ignasiiglesias.cat 
2nB: sanchezbeth@ignasiiglesias.cat 

  

https://clic.xtec.cat/projects/hortal/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/oficis5/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/oficis5/jclic.js/index.html
mailto:torracristina@ignasiiglesias.cat
mailto:sanchezbeth@ignasiiglesias.cat
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2A&s=CLOTHES%20-2A&t=1hujdjmkf3&l=nb&i=xdozos&r=ud
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2B&s=CLOTHES%20-2B&t=1hujdjmkf3&l=nb&i=xdozos&r=ud
https://drive.google.com/file/d/1vccM3T2L4YSgfK7IJITVSIxrbznFDOnG/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1beQbm1KIGbVuNQUtFFSGvKetj2bSvKJLBHE_NO-Cejg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/171ZlThl74APmOv5VxzlzT2DZXT4_3YdQ1FZs0gfeBig/edit?usp=sharing
mailto:torracristina@ignasiiglesias.cat
mailto:sanchezbeth@ignasiiglesias.cat


4. MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 

4.1.  Quadern de matemàtiques 4. 
 
Pàgines a retornar a la tutora:  
  

           
       8                10                13                15 
 
4.2 Wordwall: Repàs de les taules estudiades.  
 
           Plantilla de les taules de multiplicar. 
 

IMPORTANT: TRIAR EL GRUP DE LA CLASSE.  
  
        2n A. Cris:  Clica aquí 
        2n B. Beth: Clica aquí 
 

 
 

Objectius: 
 

Repassar la numeració del 0 al 100. 
Resoldre logaritmes senzills. 

Coneixem, aprenem i practiquem les 
taules de multiplicar. 

 
 

Enviament de la tasca: 
 

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

 
  
  

EN EL JOC QUEDA ENREGISTRAT EL NOM 
DELS ALUMNES EN L’ACTIVITAT.  

5. MÚSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 

Tasques complementàries: 

*Repàs de les cançons de la Clika per si voleu          
participar en el Concert que es farà de forma virtual! 

Juga al joc dels instruments de Pere i el llop! (Quan           
demani el nom posa també el curs al costat! Per          
exemple: Ariadna 2nA) 

https://wordwall.net/play/2425/220/618 

 
Objectiu:  

-Cantar cançons de la Clika. 
- Relacionar els instruments musicals amb 

els personatges del conte Pere i el llop 
 
 
 

Enviament de la tasca: 
No cal fer cap retorn 

6. EDUCACIÓ FÍSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

LA MASOVERA SE’N VA AL MERCAT! 
 
Repte 1: El mercat està massa ple de gent! 
Ens imaginarem que el mercat està plenissim de gent i 
que heu de passar uns quants obstacles per poder 
arribar a la parada que us interessa. 

1. Material: 
A.1 bossa de supermercat (o el que tingueu) 
B.1 objecte que pesi una mica i sigui resistent (tipus un 
paquet d’arròs) 
C.Mínim 4 cadires. 

 
Objectius 

Activitat física: Resoldre situacions motrius 
senzilles i treballar la força. 

 
Expressió corporal: Explorar, expressar, 

seguir una seqüència rítmica, representar i 
transmetre a través de les possibilitats 

expressives del nostre cos. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1g8UcqoihhXTAIDdxM4RfxKIrWIq846Sn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZQXggQ1QQ7POVxOwVRgaUmL74iAwK70i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZQXggQ1QQ7POVxOwVRgaUmL74iAwK70i/view?usp=sharing
https://wordwall.net/play/1862/388/253
https://wordwall.net/play/1862/388/253
https://wordwall.net/play/1862/388/680
mailto:torracristina@ignasiiglesias.cat
mailto:sanchezbeth@ignasiiglesias.cat
https://wordwall.net/play/2425/220/618


2. Preparar el circuit/obstacles: Haureu de posar 
les 4 cadires en fila 

3. Carregats amb la bossa del supermercat o la 
bossa d’anar a comprar, haureu de passar per 
sota de la 1a cadira, per sobre de la 2a, per 
sota de la 3a, per sobre de la 4a i tornar. 

4. Per tornar haureu de fer al revés, passar per 
sota de les cadires que havíeu passat per sobre 
i passar per sobre de les cadires que havíeu 
passat per sota. (Podeu fer el circuit tantes 
vegades com vulgueu) 

5. Enviar un vídeo o una foto vostra fent el circuit.  
 

Repte 2: L’última ceba. 
Ens imaginem que dues persones volem comprar 
l’última ceba que queda i com que estem molt 
esverats, en comptes de solucionar correctament 
(parlant), ens posem a estirar la ceba cadascú per un 
costat. 

1. Material: 1 mitjó vell i desaparellat. 
2. Et toca competir per l’última ceba (el papa, la 

mama o qui sigui) estirarà el mitjó cap a ell i tu 
lògicament cap a tu. A veure qui guanya i 
s’endú el mitjó. Podeu provar d’estirar el mitjó 
amb qualsevol persona de casa les vegades 
que vulgueu ;) 

3. Enviar vídeo o foto de tu estirant l’última ceba. 
 
Repte 3: El diumenge tot s’ho menja! 

1. Heu de posar aquesta cançó de fons: 
https://youtu.be/HjvHp6IO_ac 

2. Gravar-vos cantant i celebrant que ja ho teniu 
tot comprat i que us ho podeu menjar tot. 
(podeu ballar, fer veure que canteu, fer veure 
que mengeu, o simplement fer bogeries). 

3. Enviar un vídeo (màxim 20 segons, tot i que si 
algú vol fer-lo més llarg, també pot). 

 
Masovers i masoveres, espero que us ho passeu 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 

CONCURS DE DIBUIX FAMILIAR 
Family drawing contest 

Participa en el concurs de dibuix familiar. Agenda        
20-21 
El concurs de dibuix està organitzat amb l’objectiu de         
seleccionar un dibuix per la portada de l’agenda del         
curs vinent. 

 

Objectiu 
Seleccionar un dibuix per a la portada de 

l’agenda del curs 20-21 
 

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

telegram de forma privada 
 

Enviar foto del dibuix 

https://youtu.be/HjvHp6IO_ac
mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat
mailto:mtornamo@xtec.cat


TEMÀTICA: El tema del dibuix d’aquest anys és        
l’escola des de casa meva. (Dibuixeu com esteu vivint         
l’escola des de casa). 
 
TÈCNICA: Tècnica lliure (podeu utilitzar el que més us         
agradi, colors de fusta, aquarel·la, retoladors,      
plastidecors, ceres,...)  
  
PRESENTACIÓ 
El dibuix s’ha de presentar en un full blanc tamany          
DIN-A4 (foli) en orientació apaïsada (en horitzontal). 
 
Important: quan s’envii la imatge del dibuix       
(fotografia), cal posar el nom i cognoms de        
l’alumne/a al fitxer. 
  
TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins al diumenge 31 de        
maig. 
  
Més informació AQUÍ 

 

9. RELIGIÓ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Històries de Jesús: El bon samarità 
 
9.1.- Visualitza aquesta 
paràbola:   
El buen samaritano 
 
9.2.- Després de veure el 
video: Contesta aquestes 
preguntes  

 

Objectiu 
Aprofundir el missatge de Jesús a través de 

les paràboles 
   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: 31 DE MAIG 
 

https://docs.google.com/document/d/1-CPRi9eg0fBF11JvN3Cew8jER9zbro9vmx_pq7PQw1Y/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho
https://docs.google.com/document/d/1CWIgc-VU6K6rp3T6bAkzKgkcy_iRxff2P7v9_K3Kdbg/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

