
 

TASQUES 2n      Del   25-5-20  

Al     2-6-20 

 

Comencem una setmana curteta, divendres és festa 

i dilluns que ve, també. Ara que comença la calor 

hem pensat en un repte relaxant  i molt divertit:  

heu de crear un mandala en 3D. 

Es tracta de crear el vostre mandala amb objectes 

que tingueu a casa. Per a fer-ho més emocionant us posarem unes consignes i 

haureu de tenir-les en compte a l’hora de fer-lo! 

Després haureu d’observar la vostra obra del dret i del revés i localitzar i 

comptar els objectes que us demanem a la fitxa d’observació. 

Escolteu atentament el vídeo que us presentem i… Divertiu-vos molt!!!   
 

https://youtu.be/N3TQaKYts-E 

No us oblideu d’enviar-nos una fotografia 

amb el resultat!  

 

Llengua Catalana -Lectura diària  
 

És important llegir una estoneta cada dia . Us continuem 

proposant que feu un vídeo amb la recomanació del llibre, còmic, 

revista, història, conte, .. que més us hagi agradat i ens l’envieu.  
 

- Escriptura 

 

Escriure petits textos o simples frases sobre el que han fet 

durant el dia, com un petit diari personal mentre s’allargui el 

confinament. Hi poden afegir dibuixos o enganxines.   
 

-Comprensió lectora: “Mira quines plantes!”.  
 

Llegir les descripcions i contestar les preguntes. (Avaluable) 

 

-Fitxa: L’oració. (Recomanable). 
 

-Fitxa d’agudesa visual: Veig, veig. (Recomanable) 
 

https://youtu.be/N3TQaKYts-E


Llengua Anglesa  

“MY FAMILY”: repassem els noms de les PERSONES MÉS 

PROPERES a vosaltres i… aprenem alguns de més que 

probablement encara no coneixeu! 

-2 VÍDEOS per començar: 

     *”Sesame street: Family song”. Cançó breu i simpàtica. 

     *”Family story for kids from Steve and Maggie”. Exemple 

senzill d’una família. Podeu repetir els noms amb el protagonista i 

practicar. 

-WORKSHEET 1: “Meet my family”. Fixeu-vos bé en la família 

d’aquesta fitxa!. El darrer exercici l’heu de fer a partir del 

personatge que hi ha dibuixat al costat del títol. (Avaluable). 

-WORKSHEET 2: “This is my family!”. Dibuixar el vostre “arbre 

familiar” (FAMILY TREE) o, simplement, les persones que viuen 

amb vosaltres. Podeu escriure els noms (Avaluable). 

 

*Teniu els enllaços de les dues fitxes i els vídeos al blog d’anglès: 

https://agora.xtec.cat/iepladelavella/categoria/departaments/an

gles/ 

 

Matemàtiques/Express

ió artística 

1-Es tracta de crear el vostre mandala amb objectes que tingueu 

a casa.  Podeu fer servir qualsevol mena de cosa, des de joguines a 

peces de roba, o tot allò que us passi pel cap.  Per a fer-ho més 

emocionant us posarem unes consignes que hauran de formar part 

dels cercles del mandala. Haureu de tenir-les en compte a l’hora 

de fer-lo!  Hi ha d’haver... 

 una seriació, 

 objectes col·locats en la mateixa direcció, 

 objectes de la mateixa forma o color, 

 objectes que tinguin la mateixa utilitat, 

 i objectes amb línies rectes o corbes. 

2-Un cop acabat observarem la nostra obra d’art! Haurem d’omplir 

la fitxa d’observació, responent les preguntes i fent la gràfica 

corresponent. Per fer-ho us recomanem que feu una fotografia 

del mandala per poder fer l’observació amb més calma. 

3-Recollir i endreçar tot el que hem fet servir. 

4-Fitxa amb quadrícula. Ens orientem en l’espai. Us adjuntem 

una segona feina que consisteix en col·locar els dibuixos on 

correspon.  

Tota aquesta proposta és Avaluable 

-També us proposem trobar un  dibuix amagat. (Recomanable) 

- Problemes per pensar. (Recomanable) 

- Sumes i restes portant-ne. (Recomanable) 

 

https://agora.xtec.cat/iepladelavella/categoria/departaments/angles/
https://agora.xtec.cat/iepladelavella/categoria/departaments/angles/


Religió Tasca avaluable 

Aquesta setmana tindreu un arxiu adjunt amb la tasca a realitzar 

“Construim un món millor”. 

1.Visionat vídeo “cadena de favores” 

https://youtu.be/8Gosg1ybxTU 

2. Pintar els cors que ajuden a construir un món millor. 

3. Enganxar una foto o dibuixar una escena d’un món millor. 
 

Aquesta ja serà la última tasca de religió del trimestre. La data 

límit d’entrega serà el proper 8 de juny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://youtu.be/8Gosg1ybxTU
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Nom i cognom:................................................................................................................ ........... 

Data: .............................................................................................................. ................................... 

 

OBSERVACIÓ DE LA MEVA MANDALA  

 

- Quants objectes amb forma de prisme has utilitzat?............. 

- Quants elements de fusta hi ha? ......................... 

- Quantes fileres té la teva mandala? ........................... 

- Quants objectes hi ha que tinguin la mateixa utilitat (per menjar, 

per jugar, ...)? ............................... 

- Posa un títol a la teva mandala: 

............................................................................................................ ............. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PRISMES ELEMENTS DE FUSTA FILES ELEMENTS AMB LA 
MATEIXA UTILITAT
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REFLEXIONO 

Per fer la meva mandala... 
   

He trobat els objectes fàcilment.    

Els he col·locat seguint les indicacions amb 

facilitat. 

   

He necessitat ajuda.    

Estic satisfet/a amb el resultat.    

Quan he acabat, he recollit i ho he tornat 

a posar tot al seu lloc. 

   

Per fer el gràfic de barres... 
   

He pintat tants números com objectes que 

he comptat. 

   

He pintat fent una columna.    

M’he esforçat per a que quedi polit.    

He revisat la meva feina i estic satisfet amb 

el resultat. 
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Nom i cognom:................................................................................................................ ........... 

Data: .............................................................................................................. ................................... 

Cada cosa al seu lloc! 
 

Dibuixa els objectes en la casella corresponent. 

F-5_ flor H-8_pilota C-6_ llapis E-9_sabata 

D-3_ cotxe J-10_mà G-4_ratolí B-2_llibre 

A-7_ triangle I-1_ caramel 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           



Name:....................................................................      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Name:....................................................................      

 

  THIS IS MY FAMILY ! 

*Draw YOUR FAMILY TREE or THE PEOPLE WHO LIVES WITH 

YOU, at home. 

Please... Don’t forget writing their NAMES !!! 

(*Dibuixa el teu ARBRE FAMILIAR, recordant l’exemple del 

vídeo, o LES PERSONES QUE VIUEN AMB TU, a casa. No 

t’oblidis d’escriure els NOMS!) 

 

 



Religió       IE Pla de l’Avellà. Cicle Inicial – 2n

 

Nom i cognom:................................................................................................................ ........... 

Data: .............................................................................................................. ................................... 



Religió       IE Pla de l’Avellà. Cicle Inicial – 2n

 

Nom i cognom:................................................................................................................ ........... 

Data: ............................................................................................................................................. .... 

 

 

3. ENGANXA UNA FOTO  O DIBUIXA UNA ESCENA D’UN MÓN MILLOR.
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Nom.............................................................................................................. ........................................ 

Data............................................................................................................................. ......................... 
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Nom...................................................................................................................................................... 

Data................................................................................................................. ..................................... 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS 

RECOMANABLES 
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Nom i cognom:................................................................................................................ ........... 

Data: ....................................................................................................................... .......................... 

  

 

L’ORACIÓ 

 

L’oració o la frase és un conjunt de paraules que tenen 

sentit complet. 

 

 Relaciona aquestes parts de la frase per tal que tinguin sentit i siguin 

coherents. 

Aquest matí                   porten sempre vestits. 

Les meves amigues           es reuneix cada diumenge. 

En Gerard i la Paula        he sortit a passejar. 

Cada dia                          viuen a Tarragona. 

Els meus cosins      són germans i ens hem fet molt amics. 

La meva família              em llevo a les set del matí. 

 

 Separa bé aquestes paraules i torna-les a escriure correctament. 

Experimentcientíficlaboratorimicroscopibataguants 

 

 

 

 

 

 



 Pla de l’Avellà. Cicle Inicial -–2n

Nom...................................................................................................................................................... 

Data...................................................................................................................................................... 

 

Quan escrivim un text utilitzem els signes de puntuació:  . , : 

! ? per a separar les frases i donar sentit al que escrivim.  

 

 Llegeix aquest text i posa-hi els signes de puntuació i majúscules que 

calgui. 

L’extraterrestre va beure’s un suc de pinya megapotent i de 

sobte va tenir superpoders al cap d’un instant va començar a 

botar i botar com si fos una granota el seu amic Pau li va dir 

què et pasa 

L’extraterrestre va dir-li corre marxem d’aquí abans de que ens 

descobreixin 

 

 Llegeix aquestes frases i torna a copiar aquelles que no tinguin sentit, 

de manera que sí en tinguin. 

La Martina i en Jordi va fabricar uns robot. 

  

Ja fa mesos que tenien pensat el seus nom. 

  

L’Iu va xutar una pilota a la porteria. 

 

La Sophia i en Harry llegeix uns llibre cada nit. 

 

L’Anna i en Tomàs tinc onze anys. 
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Nom...................................................................................................................................................... 

Data...................................................................................................................................................... 

 

Veig, veig… 
 

Observa la imatge i troba les figures de sota.  

Encercla-les en vermell. 

 
 

 Quantes persones hi ha?................................................................ 

 Què creus que estan fent?.............................................................. 

............................................................................................................................ 

 Quin objecte t’ha cridat més l’atenció?..................................... 

 Per què?....................................................................................................... 

............................................................................................................................ 
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Nom i cognom:........................................................................................................................... 

Data: .............................................................................................................. ................................... 

El dibuix amagat 
 

Segueix les instruccions que hi ha a sota començant des del punt i 

trobaràs un dibuix sorpresa. 

 
 

Quin dibuix has trobat?_______________ 
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Nom i cognom:........................................................................................................................... 

Data: ....................................................................................................................... .......................... 

 

Per a pensar… 
1. El meu cosí Gerard vol trobar un número de 3 xifres que té 

2 condicions:  

 S’ha de poder llegir igual del dret i del revés.  

 La suma de les xifres ha de ser 7. 

 

 

Resposta: 

 

2. El Sam té 5 parells de sabates.  

Quantes sabates té en total?  

 

 

Resposta:  

 

3. L’Alba i l’Isona volen saber quin any va néixer la seva 

mestra, i saben que ella té 26 anys.  

Poden saber quin any va néixer?  

Quin any és?  

Resposta:  
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Nom i cognom:........................................................................................................................... 

Data: ....................................................................................................................... .......................... 

  

4. L’Ana té 3 paquets de galetes. En cada paquet hi ve 1 

centena de galetes.  

Quantes galetes té en total?  

 

 

Resposta: 

 

5. En Tomás i la seva família es van menjar en total 12 

quarts de pizza.  

Quantes pizzes senceres es van menjar?  

Pensa quants quarts fan falta per a fer una pizza sencera. 

 

Resposta:  

  

 

6. En Biel té una jaqueta amb botons vermells i blaus. Té el 

doble de botons vermells que de blaus.  

Si en total té 9 botons, quants seran vermells i quants 

seran blaus?  

Fes el dibuix si et cal. 

 

 

Resposta: 
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Nom i cognom:................................................................................................................ ........... 

Data: ............................................................................................................. .................................... 
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Nom i cognom:................................................................................................................ ........... 

Data: ................................................................................................................................................. 

 

 


