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2N DE PRIMÀRIA. TASQUES DEL 29 DE MAIG AL 5 DE JUNY 

 

 

 

 

 

 

 

TASCA 1 

TASCA 2 

ESCRIVIM TOT JUGANT “EL MÓN ET PARLA” 

 

 

1. En aquest joc hauràs de llegir i ordenar 

paraules per crear frases. 

 2. Hi ha 9 temes. Si vols, pots fer 2 jocs cada dia 

o fer només aquells que més t’agradin. 

 

2. Agafa paper i llapis. 

 

 

 

 

4. Per començar a jugar, només has de clicar en aquest enllaç de color blau. RECORDA 

APUJAR EL VOLUM!  

 https://clic.xtec.cat/projects/mon/monp4/jclic.js/index.html 

 5. Quan acabis, si vols , em pots explicar quins jocs has fet, quin t’ha sembla més fàcil o 

més difícil i si t’ha agradat l’activitat.  

  Em pots enviar un audio de veu o un petit escrit 

 

ENTRADES DE CIRC  

1. Observa i llegeix molt atentament l’entrada de circ que 

t’adjunto en aquest correu.   

  

 

3. Fes una foto de les teves respostes i envia-me-la a aquest 

correu.  

2. Agafa paper i llapis i escriu el número de la pregunta amb la teva 

resposta al costat.  

 

https://clic.xtec.cat/projects/mon/monp4/jclic.js/index.html
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A l’hora d’escriure recorda que: 

1. Posem MAJÚSCULA quan comencem a escriure, després d’un punt i quan 

són noms propis.  

         La meva germana es diu Marta. El meu gos es diu Max. 

 

2. Fes memòria:    

ca que qui co cu       ga gue gui go gu 

 

3. Plurals:     

casa---cases           joguina----joguines  

 

I recorda: Fes molt bona lletra! 
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INNOVAMAT: 

1. Repte Innovamat. Has de clicar a sobre del link de color blau i entraràs al 

repte “Cucs de Fibonacci”  

https://innovamat.com/blog/ca/actrivitat-7-cucs-de-fibonacci/ 

        

Fes una foto del teu repte i dels passos que has seguit i envia-me-la a aquest 

correu.  

 

 

 

Recorda: 

Tasca 1: Observa i llegeix l’entrada de circ i contesta les preguntes. Fes una foto de les teves 

respostes i envia-me-la a aquest correu.  

Tasca 2: Ordena paraules per crear frases amb el joc “El món et parla”. 

Tasca 3: Fes el repte d’ Innovamat. Envia’m una foto del teu repte. 

TASCA 3: 

https://innovamat.com/blog/ca/actrivitat-7-cucs-de-fibonacci/

