
Setmana del 25 al 28 de maig de 2020  
 

Hola a tots, nens i nenes de 2n!! 

Una altra setmana tornem a trobar-nos aquí!! Recordeu que 

ens agrada molt tenir contacte amb vosaltres. Podeu enviar 

les feines que feu al nostre correu electrònic!! No cal totes les 

feines, només alguna que us hagi fet  il·lusió. 
 

Carles (tutor 2A): cberbelr@montessori.cat  

Montse (tutora (2B): mtenaf@montessori.cat 

Crisol (edu.física): cfabregam@montessori.cat  

Cristina (anglès): cgarciar@montessori.cat  

Sílvia (música): sgarcias@montessori.cat 

 

Per aquesta setmana us proposem:  

Petites relaxacions. A vegades notes com  el teu cos està tens i 

t’anirien bé unes respiracions profundes i relaxar el cos. Us deixem 

aquest vídeo que pots seguir quan et trobis així. 

 

 

 

                  https://youtu.be/TtHOOV5fjbI                  

                             

 

 

 

LECTURA.  Recordeu que cal llegir cada dia, una miqueta i en 

veu alta. Millor si us escolta algú  per corregir-vos. Poden ser 

llibres de l’escola o d’altres que tingueu a casa. 

 

 

 

 

mailto:cberbelr@montessori.cat
mailto:mtenaf@montessori.cat
mailto:cfabregam@montessori.cat
mailto:cgarciar@montessori.cat
mailto:sgarcias@montessori.cat
https://youtu.be/TtHOOV5fjbI


  

 

MATES 

Avui treballarem les monedes: els cèntims i els euros. Mireu quines 

monedes hi ha i quin valor té cadascuna d’elles.  

 

Ara tingueu en compte que: 

1. 100 cèntims fan 1euro (€). 

2. Quan veiem un preu com 1,20 € vol dir que val 1 euro i 20 

cèntims. Els números de davant de la coma són euros i els de darrere 

són cèntims. Mira aquests exemples: 

Si un sobre de SuperZings té un preu de 0,70€  vol dir que val 70 

cèntims, per tant, no arriba a l’euro. 

Si una ampolla d’aigua té un preu d’1,00€ vol dir que val 1 euro just. 

I si un gelat té un preu de 1,50€ vol dir que val 1 euros i 50 cèntims. 

Per tant, la coma separa els euros dels cèntims d’acord? 

Doncs ara entreu en el següent enllaç i trieu l’opció “Preu exacte”. 

DILLUNS 25 de maig  2020……..MATES i MÚSICA 



 

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

I ara feu aquesta altra activitat: 

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

MÚSICA 

 1/ Comencem amb un nou MUSICOGRAMA que es titula “ EL DANUBIO AZUL”. 

 L´heu d´escoltar un parell de vegades i després intentar endevinar quina figura 

sortirà    avans de que surti. Després podeu fer un dibuix i pintar-ho. 

https://www.youtube.com/watch?v=_isI2r6fLls  

2/ Ara amb la mateixa música heu de seguir el seu ritme.         

Agafeu un got i una cullera de fusta si pot ser. També ho fareu amb les vostres 

mans picant a la taula.Aquí us deixo el vídeo per que ho podeu seguir.Molta 

atenció! 

https://www.youtube.com/watch?v=hClKjcIbQK4  

3/Una mica de percussió corporal Vinga!....Preparats i preparades?? 

https://www.youtube.com/watch?v=4oAmDurPjro  

4/ Per acabar, una cançó de la Dàmaris que tracta d´un tema musical molt 

important; EL SILENCI. 

Es tracta d´anar treient paraules i fer silenci quan la cançó ho demana. 

M´agradaria que l´aprenessiu per cantar.la a l´escola quan tornem. 

https://www.youtube.com/watch?v=3W7TXNHTSw8  

SUPERBÉ!!!! 

MOLTS PETONS!!!!!! 

Silviademúsica                                                           
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CATALÀ 

1.   Llegeix el text i copia les paraules que tinguin c i qu que hi 

trobis. 
 

 

2. Fixa’t en les paraules següents: 

 
 CASA    CONTE    CURSA     AQUELLA    AQUI 

 

            escrivim “c” davant de les vocals  _____, _____, _____ 

 

            escrivim  “q” davant de les vocals ______, ______ 

 

3. Separa segons si sona la u en les paraules següents: 
        

    CINQUANTA   ESQUIROL    AQUARI    TOMÀQUET   QUADERN 

 

 Si  sona la “U”:  ___________,__________,_____________ 

 

 NO sona la “U”:__________,___________ 

 

4. Completa amb “c” , “q” , “qu”: 
 

_ALAIX / ES_UT / MÀ__INA/  _OMERÇ/ PA__ET/   _UATRE /   __EDAR   

 

DIMARTS 26 de maig de 2020……..CATALÀ   I  MEDI 

El monstre no pot menjar carn. 

Té mal de queixal i ha de seguir 

el consell del dentista. Ha deixat 

de menjar amb la forquilla i 

només pot menjar amb la 

cullera. 



5. Observa l’exemple  i escriu el plural de les altres paraules: 
 

 VACA------VAQUES 

               MOSCA----- 

               ROCA------ 

 BARCA------ 

               COCA------ 

 OCA----- 

 MEDI 

 Quina part de les plantes ens mengem? 

Seguim treballant les plantes però avui ens centrarem en els aliments 

que surten d’aquestes plantes: les fruites i les verdures. Quan prenem 

fruites i verdures, quina part de la planta ens estem menjant? Els 

fruits? No. No sempre ens megem els fruits. Per tant, què deu ser el 

que mengem a part dels fruits? Les fulles, les tiges, les arrels, ...? T’ho 

havies plantejat mai?  

Per tal d’estudiar-ho una mica, llegeix la següent informació: 

https://es.slideshare.net/cicleinicialroquetes/qu-ens-mengem-de-les-

plantes  

https://es.slideshare.net/correchere/quina-part-de-la-planta-ens-

mengem  

I ara, amb tot el que ja sabies i amb el que acabes d’aprendre ara, fes 

la següent activitat. Sort! 

https://view.genial.ly/5e84b9ee59ee3c0df4ed9297/learning-

experience-challenges-quiz-lespartsplantesaliment-cip  

Aquests dies, quan mengis fruites i verdures, pensa quina part de la 

planta és i pregunta-ho als de casa, a veure si ells també ho saben! 
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CASTELLANO 

 

 

Ahora invéntate una escalera con los nombres que tú quieras, pueden 

ser nombres propios, de frutas, verduras, flores árboles, etc. Recuerda 

que puedes utilizar palabras de dos o más sílabas. 

 

VALORS 

Activitat poma 

Aprofitant que a Medi estem fent les fruites farem una activitat 

relacionada amb aquest tema. 

Agafa un tros de poma i seu  en un lloc còmode, pot ser a terra. 

Primer has d’observar el color de la poma, la forma, la textura... 

Després et demano  que l’oloris.  Finalment te la poses a la boca. Però 

no pots mossegar-la encara,   l’has de deixar que es desfaci a la teva 

boca. Pots tancar els ulls mentre ho tens a la boca. 

DIMECRES 27 de maig de 2020……..CASTELLANO  I  VALORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Això pot durar dos minuts més o menys. 

Ara contesta aquestes preguntes. 

1. T’ha agradat aquesta activitat? 

2. Quin gust tenia? dolç, salat, àcid, picant? 

3. A on has notat el gust? A la punta de la llengua, darrera, al 

paladar? 

4. Et sembla que l’has trobat bona? Millor que altres vegades? 

5. Podries fer aquesta activitat amb una altra cosa de menjar? Una 

patata fregida? Un trosset de pastanaga? Un grill de llimona? 

 

Activitat massatge 

Demana a algú de la teva família que vulgui practicar els massatges 

amb tu. Al qui li toqui rebre el massatge, es posarà de bocaterrosa. 

Pots posar-te una mica d’oli essencial al palmell de la mà o crema. De 

forma molt suau anem colpejant l’esquena fent servir primer les 

puntetes dels dits. Resseguir la columna vertebral amb els dos polzes 

des de la cintura fins el clatell. Amb els punys pots colpejar suaument 

l’esquena de dalt a baix.  Acabar teclejant amb els dits  com si fos un 

formigueig. Els moviments han de lents i rítmic,  si vols pots posar 

música suau de fons. El massatge pot durar de cinc a set minuts.  

Ara contesta aquestes preguntes: 

1. T’ha agradat aquesta activitat? 

2. Què és el que t’ha agradat més? 

3. Com us heu sentit després del massatge? Tranquil? Relaxat? 

Nerviós? 

4. Hi ha alguna cosa que no us hagi agradat? L’heu pogut 

solucionar?  

5. Et sembla que podríem fer aquesta activitat a classe quan ens 

tornem a veure? 

 

 

 

 



 

 

ANGLÈS 

1ª tasca: 

Read and complete: 

 

 

 

 

Marvin Tom Pinkie Tim 

  

 

 

Mac Chip Kim Spots 

  
 

 
 

Fluffy Spike Sully Dory 

 

1. This monster is green. He’s got three eyes. He’s ___Tim___. 

2. This monster is purple. He’s got two legs. He’s 

__________________. 

3. This monster is blue. She’s got two arms. She’s 

_________________. 

DIJOUS  28  de maig de 2020....ANGLÈS I EDUCACIÓ FÍSICA 



4. This monster is yellow. He’s got one eye. He’s 

_________________. 

5. This monster is ______________. He’s got _________________. 

He’s Chip. 

6. This monster is ______________. He’s got _________________. 

He’s Mac. 

 

2ª tasca: 

Ara us toca a vosaltres dibuixar el vostre monstre! Mireu aquests dos 

enllaços! 

M’encantaria que me’ls ensenyéssiu!  

https://www.youtube.com/watch?v=8JfPwyfAJlo&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=uDY1a8UES4E&feature=youtu.be 
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3ª tasca: 

Repassarem el vocabulari sobre els objectes de la classe: 

http://www.crickweb.co.uk/ks1literacy.html  

https://learningapps.org/407721 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 
 

Recordeu que per veure l’activitat d’Educació Física d’avui (i les de les 

properes setmanes) heu d’entrar en aquest enllaç i clicar a dalt a 

l’esquerra a on trobareu els diferents cursos. Vosaltres entreu a 2n. 

https://sites.google.com/xtec.cat/psicomotricitatieducaciofisica/benvin
guda 
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