
PER A PODER FER UN SEGUIMENT DE LES TASQUES QUE FAN  ELS/LES
ALUMNES, ENS AGRADARÍA QUE ENS ENVIASSIU UNA FOTOGRAFÍA DE LES
ACTIVITATS DE LES SEGÜENTS ÀREES:
-SOCIALS: Quin ofici és? (A/B)   -MATEMÀTIQUES: llibre pàgs 192 i 193.
-CATALÀ: El lleó                            -ARTÍSTICA: a elegir entre les dues propostes.

DILLUNS 11 DE MAIG

MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg. 192-193

CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: "Dita mes de maig"

Escriu, memoritza i dibuixa a la llibreta la dita del mes de maig.

NATURALS

TÍTOL ACTIVITAT: "FUNCIONS DE LES PARTS DE LA PLANTA"

Ara ja sabeu les parts de les plantes, però quina funció té cada una d'elles?

ARREL: l'arrel creix sota la terra. Subjecta la planta a la terra i absorbeix aigua i sals minerals.

TIJA: la tija és la part de la planta que la sosté (que l'aguanta) i que reparteix els aliments des de 

l'arrel a les fulles. 

FULLES: les fulles surten de la tija i de les branques. Les fulles són molt importants per a les 

plantes.

FLORS: les flors són l'aparell reproductor de moltes plantes. Les flors tenen colors diferents i es 

transformen en fruits.



FRUITS: els fruits contenen les llavors. De les llavors en neixen noves plantes.

Ara que ja sabeu quines són les seves funcions, copieu i escriviu el nom de cada part de la planta a 

sota de la seva funció.

arrel – tija – fulles – flors – fruits - llavors 

- Uneix l'arrel amb les fulles i sosté la planta.

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

- Són verdes i transformen les substàncies del sòl en aliment per a la planta.

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

- Manté la planta subjecta i absorbeix les substàncies del sòl.

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

- En neixen les noves plantes.

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

- Són de colors variats i es transformen en fruits. Són l'aparell reproductor.

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

DIMARTS 12 DE MAIG
MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg. 194-195

TÍTOL ACTIVITAT: "PROBLEMES"

Copia el problema, llegeix i resol al quadern. Heu de pensar a anotar les dades, l'operació i la 

solució.

DADES OPERACIÓ

Solució: ________________________________________________________________________

1. En el supermercat de n'Adriàn i n'Erich han col·locat 33 botelles de xampú de color taronja i 58 

verdes. Quantes botelles de xampú hi ha en total?

2. En el banyo d'en Daniel hi havia una caixa amb 92 bastonets. N'ha utilitzats 21. Quants de 

bastonets queden a la caixa.



CASTELLANO

• Libro 2.2 pág. 68-70.

• TÍTULO ACTIVIDAD: "ADIVINANZA"

Copia en tu cuaderno la adivinanza que más de haya gustado de la página 70 del libro y haz el 

dibujo. 

DIMECRES 13 DE MAIG

CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: "FEIM UN RESTAURANT A CASA!" 

-En primer lloc us heu d'inventar un nom per el restaurant. Podeu fer un cartell ben xulo! Després 

necessitau escriure LA CARTA. Agafau un full de color (si teniu), i el doblegueu per la meitat. A 

davant hi posau el nom del restaurant i el títol “MENÚ” o “CARTA”.

-A dins el full heu d' escriure PRIMER PLAT, SEGON PLAT I POSTRES. Us podeu inventar dues 

o tres opcions de plats per cada apartat. I si una de les opcions és la que toca per dinar / sopar a 

casa, encara millor, perquè així el joc serà més divertit!

-Una vegada tengueu el cartell i el menú, ja podeu PREPARAR LA TAULA! I convidau a tota la 

família a seure al vostre restaurant, els hi donau la carta i vosaltres podeu anotar el que volen en una

llibreta petita. 

SOCIALS

-TÍTOL ACTIVITAT: "QUIN OFICI ÉS?"

Relaciona les preguntes amb les respostes:

A)

_ Has estudiat per fer aquesta feina?  Treballo 8 hores al dia.

_ On treballes?  He estudiat cicles formatius.

_ Quantes hores treballes?  M’agrada molt.

_ Portes uniforme?  Descanso els diumenges i els dilluns.

_ Quines eines fas servir? Treballo en una perruqueria.

_ Amb qui treballes?  Porto una bata.

-Quins dies no treballes? Utilitzo l’assecador, la pinta i els tints.

 -T’agrada la teva feina? Treballo amb 3 noies més.



Quin ofici és? …………………………………..

CASTELLANO

• Libro 2.2 pág. 71.

• TÍTULO ACTIVIDAD: "ORACIONES"

Con las palabras encontradas en la actividad del libro escribid una oración con cada una de ellas. 

Las oraciones tienen que estar relacionadas con el dibujo.

Por ejemplo:

- El coche es de color rojo.

DIJOUS 14 DE MAIG

MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg. 196-197

TÍTOL ACTIVITAT: "PROBLEMES"

Copia el problema, llegeix i resol al quadern. Heu de pensar a anotar les dades, l'operació i la 

solució.

DADES OPERACIÓ

Solució: ________________________________________________________________________

3. N'Elisabeth té 37 raïms i n'agafa 12. Quants raïms li queden? 

4. A la piscifactoria d'en Jawad i n'Antonio hi ha 96 carpes i truites. Si 42 són carpes, quantes truites

hi ha?



CASTELLANO

TÍTULO ACTIVIDAD: "EL REY LEÓN"

Observa la imagen y responde a las preguntas en tu cuaderno.

1. ¿Qué es lo que anuncia el cartel?

2. ¿Qué musical es el que se puede ir a ver?

3. ¿Cuánto cuesta la asistencia?¿Y pagando ese dinero que es lo que incluye?

4. ¿Qué día será la función? ¿I a qué hora?

5. ¿Cuántas plazas hay disponibles?

6. ¿Cómo se va a realizar el viaje para ver la función?

7. ¿Qué es un seguro y para qué se paga?

8. ¿Qué es un musical?

DIVENDRES 15 DE MAIG

MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg. 198-199



CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT:" LA PARAULA INTRUSA"

Mira el dibuix, ordena les paraules per formar una frase i escriu la frase al quadern.

ARTÍSTICA

TÍTOL ACTIVITAT: "LES EMOCIONS"

Pintau en el quadern 5 pots. En cada pot dibuixau alguna cosa que vos faci sentir aquesta emoció.

Si  vos  animau  també  podeu  pintar  el  monstre  de  colors!



DILLUNS 18 DE MAIG

MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg. 200-201



CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: “EL LLEÓ”

Llegeix atentament el text i respon les preguntes.



NATURALS

TÍTOL ACTIVITAT: "LA TIJA"

Recorda que la tija sosté la planta i uneix l'arrel amb les fulles. La tija pot ser herbàcia (d'herba) o

llenyosa (rígida, com el tronc d'un arbre).

Les tiges herbàcies són flexibles, primes i de color verd.

Les tiges llenyoses són dures i més gruixudes.

Segons la tija les plantes poden ser:

Herbes: són  plantes  baixes  i
tija  herbàcia.  El  trèvol  és  una
herba.

Arbusts: són  plantes  baixes,
amb  tija  llenyosa  i  ramificada
des  del  terra.  El  romaní  és  un
arbust.

Arbres: són molt alts, amb tija
llenyosa i  gruixuda que es diu
tronc. El pi és un arbre.

Observa i recorda:



1. Escriu el quadern en nom de cada planta i anota si té la tija rígida o flexible.

Per exemple:

- Arboç: tija rígida.

DIMARTS 19 DE MAIG

MATEMÀTIQUES 

• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg. 202-203

TÍTOL ACTIVITAT: "PROBLEMES"

Copia el problema, llegeix i resol al quadern. Heu de pensar a anotar les dades, l'operació i la 

solució.

DADES OPERACIÓ

Solució: ________________________________________________________________________

5. En Nico tenia  85 garrafes d'aigua per omplir el depòsit. Si li han sobrades 9 garrafes. Quantes 

garrafes ha utilitzat? 



6. N' Erika i n'Ashmeet han anat a la muntanya. Han sembrat 15 llavors cada una. Quantes llavors

han sembrat en total? 

CASTELLANO

TÍTULO ACTIVIDAD: "GÜE-GÜI"

RECUERDA 

➢ Ordena las letras para formar una palabra. Después escribe una oración con cada una

de ellas.

DIMECRES 20 DE MAIG

CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: “RECORDA I JUGA”

Recordes quan escrivim g o gu?Copia a la llibreta la norma ortogràfica i si després estàs llest/a: A 

JUGAR!!Tira el dau i mou la fitxa (botó, moneda...). Hauràs d'escriure a la llibreta com s'escriu la 

imatge que apareix.



SOCIALS

-TÍTOL ACTIVITAT: “QUIN OFICI ÉS?”

Relaciona les preguntes amb les respostes:

B)

_ Has estudiat per fer aquesta feina? Treballo amb molta gent.

_ On treballes? Faig festa dissabtes i diumenges.

_ Quantes hores treballes? Utilitzo la pissarra, l’ordinador i llibres.

_ Portes uniforme? He estudiat a la universitat.

_ Quines eines fas servir? No porto cap uniforme.

_ Amb qui treballes? Treballo en un institut.

-Quins dies no treballes? Treballo 30 hores a la setmana.

-T’agrada la teva feina?  Sí, m’ho passo molt bé treballant.

Quin ofici és? …………………………………..



CASTELLANO

TÍTULO ACTIVIDAD: "GUE-GUI-GÜE-GÜI"

➢ Completa las siguientes palabras con (gue, gui) o (güe, güi).

ver____nza man___to ju____terí

pin___no ____sante ci____ña

ho____ra _____rrero ____tarra

para____ro pira___smo espa___tis

meren____ ambi____dad ____rra

DIJOUS 21 DE MAIG

MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg. 204-205

Copia el problema, llegeix i resol al quadern. Heu de pensar a anotar les dades, l'operació i la 

solució.

DADES OPERACIÓ

Solució: ________________________________________________________________________

7. A l'excursió a la platja, en Jose ha trobat 26 copinyes i na Rocio 37. Quantes copinyes han trobat 

en total? 

8. Na Malak, n'Ismael i en Sami se'n van a cercar un tresor. El tresor està a 76 passes de la roca gris.

Ja han caminat 46 passes. Quantes passes els queden per arribar al tresor?

CASTELLANO

TÍTULO ACTIVIDAD: "LA RANA CROACK"

Antes de comenzar la lectura:

1. ¿Qué es una rana?¿Habéis visto alguna vez una rana?

2. ¿Dónde crees que viven las ranas?

3. ¿Te gustan los animales?

LA RANA CROACK

Las rana viven en la charcas y en las orillas de los ríos. Son verdes y dan saltos para andar. Se

alimentan de mosquitos y de otros insectos. Los cazan con su larga lengua. En invierno, las ranas se

esconden debajo de la tierra para dormir y no salen hasta que llega el verano. Cantan por las noches.



1. ¿Dónde viven las ranas?

2. ¿Cómo andan las ranas?

3. ¿Cuándo cantan las ranas?

4. ¿De qué se alimentan?

5. ¿Con que cazan las ranas los mosquitos?

6. ¿Dónde se esconden las ranas durante el invierno?

7. ¿Para qué se esconden las ranas?

8. ¿Cuándo salen las ranas de debajo de la tierra?

DIVENDRES 22 DE MAIG

MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg. 206-207

CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT:”ELS ARTICLES”

Completa posant l’article: EL- LA- L'

__ electricista __ metgessa   __ carnisser

__ pescador  __ jardiner   __ pintor

__ jardinera __ carnissera    __ infermer

__ bomber __ pintora            __ picapedrer

__ metge __ cambrera    __ cuinera

__ fuster  __ cuiner    __ cambrer



-TÍTOL ACTIVITAT: QUAN POSAM ARTICLE?

Després d'haver fet l'activitat i revisar les normes ortogràfiques a la llibreta, respon aquestes 

preguntes:

-Quan escrivim EL? 

-Quan escrivim LA?

-Quan escrivim L'?

ARTÍSTICA

-TÍTOL ACTIVITAT: COLLAGE

El collage és la tècnica de crear o inventar una cosa nova mitjançant materials reutilitzables.  Vos

animau a crear la vostra obra d'art? Podeu utilitzar i  aferrar a una cartolina o cartró tot  el  què

tengueu per casa:  revistes,  diaris,  teles,  fil,  botons,  etc.  La producció pot ser o bé abstracte  o

realista. Alguns exemples:

  



SOLUCIONS

MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg. 192-193

• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg. 194-195



• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg. 196-197

• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg. 198-199



• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg.200-201

• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg.202-203



• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg.204-205

• Llibre JUMP MATH 2.1 pàg.206-207



TÍTOL ACTIVITAT: "PROBLEMES"

1. En el supermercat de n'Adriàn i n'Erich han col·locat 33 botelles de xampú de color taronja i 58 

verdes. Quantes botelles de xampú hi ha en total?

DADES OPERACIÓ
- 33 botelles taronges.

- 58 botelles verdes,    33
+ + 48

   91

Solució: En total hi ha 91 botelles de xampú.

2. En el banyo d'en Daniel hi havia una caixa amb 92 bastonets. N'ha utilitzats 21. Quants de 

bastonets queden a la caixa.

DADES OPERACIÓ
- 92 bastonets.

- N'utilitza 21   92
- - 21

  71

Solució: A la caixa queden 71 bastonets.

3. N'Elisabeth té 37 raïms i n'agafa 12. Quants raïms li queden?

DADES OPERACIÓ
- Té 37 raïms.

- N'agafa 12    37
- - 12

   25

Solució: Li queden 25 raïms.

4. A la piscifactoria d'en Jawad i n'Antonio hi ha 96 carpes i truites. Si 42 són carpes, quantes truites

hi ha?

DADES OPERACIÓ
- Hi ha 96 carpes i truites.

- 42 carpes.  96
- -42

 54

Solució: Hi ha 54 truites.

5. En Nico tenia  85 garrafes d'aigua per omplir el depòsit. Si li han sobrades 9 garrafes. Quantes 

garrafes ha utilitzat?

DADES OPERACIÓ

- Tenia 85 garrafes

- Sobren 9 garrafes
85

-   9

76



Solució: Ha utilitzat 76 garrafes.

6. N' Erika i n'Ashmeet han anat a la muntanya. Han sembrat 15 llavors cada una. Quantes llavors 

han sembrat en total?

DADES OPERACIÓ

- Erika 15 llavors.

- Ashmeet 15 llavors.
15

+ 15

30

Solució: En total han sembrat 30 llavors.

7. A l'excursió a la platja, en Jose ha trobat 26 copinyes i na Rocio 37. Quantes copinyes han trobat 

en total?

DADES OPERACIÓ

- Jose 26 copinyes. 

- Rocio 37 copinyes
26

+ 37

63

Solució: En total han trobat 63 copinyes.

8. Na Malak, n'Ismael i en Sami se'n van a cercar un tresor. El tresor està a 76 passes de la roca gris.

Ja han caminat 46 passes. Quantes passes els queden per arribar al tresor?

DADES OPERACIÓ

- 76 passes en total.

- Han caminat 46 passes. 
76

- 46

30

Solució: Els queden 30 passes per arribar al tresor.

NATURALS

TÍTOL ACTIVITAT: "FUNCIONS DE LES PARTS DE LA PLANTA"

Ara que ja sabeu quines són les seves funcions, copieu i escriviu el nom de cada part de la planta a 

sota de la seva funció.

arrel – tija – fulles – flors – fruits - llavors 

- És la part de la planta que la sosté i que reparteix els aliments des de l'arrel a les fulles. 

Tija

- Són verdes i transformen les substàncies del sòl en aliment per a la planta.

Fulles



- Manté la planta subjecta i absorbeix les substàncies del sòl.

Arrel

- En neixen les noves plantes.

Llavors

- Són de colors variats i es transformen en fruits. Són l'aparell reproductor.

Flors

TÍTOL ACTIVITAT: "LA TIJA"

1. Escriu el quadern en nom de cada planta i anota si té la tija rígida o flexible.

- Arboç: tija rígida.

- Dent de lleó: tija flexible.

- Xiprer: tija rígida.

- Tulipa: tija flexible.

- Grèvols: tija rígida.

- Castanyer: tija rígida.

CASTELLANO

• Libro 2.2 pág. 68

Bobo es el número 4.

• Libro 2.2 pág. 70

Las respuestas a las adivinanzas son:

- Ballena   - Luna    - Búho

• Libro 2.2 pág. 71

Las ocho palabras son:

- Coche.- Chanclas.- Mochila.- Chorizo.

- Leche.- Chocolate.- Parachoques.- Chapotear.

TÍTULO ACTIVIDAD: "ORACIONES". Respuesta libre

TÍTULO ACTIVIDAD: "EL REY LEÓN"

1. ¿Qué es lo que anuncia el cartel? El cartel anuncia un musical.

2. ¿Qué musical es el que se puede ir a ver? El Rey León.

3. ¿Cuánto cuesta la asistencia? La asistencia cuesta 80 euros. ¿Y pagando ese dinero que es lo 

que incluye? Incluye autobús, seguro y la entrada.

4. ¿Qué día será la función? El viernes 29 de septiembre. ¿Y a qué hora? A las 18:00.

5. ¿Cuántas plazas hay disponibles? Hay 55 plazas disponibles.



6. ¿Cómo se va a realizar el viaje para ver la función? El viaje se va a realizar en autobús.

7. ¿Qué es un musical? Un musical es una forma de arte escénico que la acción se desenvuelve 

cantando y/o bailando.

TÍTULO ACTIVIDAD: "GÜE-GÜI"

➢ Ordena las letras para formar una palabra. Después escribe una oración con cada una

de ellas.

Pingüino y cigüeña.

Las oraciones: respuesta libre.

TÍTULO ACTIVIDAD: "GUE-GUI-GÜE-GÜI"

➢ Completa las siguientes palabras con (gue, gui) o (güe, güi).

vergüenza manguito jugueterí

pingüino guisante cigüeña

hoguera guerrero guitarra

paragüero piragüismo espaguetis

merengue ambigüedad guerra

TÍTULO ACTIVIDAD: "LA RANA CROACK"

Antes de comenzar la lectura: (respuestas libres)

1. ¿Qué es una rana?¿Habéis visto alguna vez una rana? 

2. ¿Dónde crees que viven las ranas?

3. ¿Te gustan los animales?

1. ¿Dónde viven las ranas? Las ranas viven en la charcas y en las orillas de los ríos.

2. ¿Cómo andan las ranas? Dan saltos para andar.

3. ¿Cuándo cantan las ranas? Las ranas cantan por las noches.

4. ¿De qué se alimentan? Se alimentan de mosquitos y otros insectos.

5. ¿Con que cazan las ranas los mosquitos? Las ranas cazan a los mosquitos con su lengua larga.

6. ¿Dónde se esconden las ranas durante el invierno? Las ranas durante el invierno se esconden

debajo de la tierra.

7. ¿Para qué se esconden las ranas? Se esconden para dormir.

8. ¿Cuándo salen las ranas de debajo de la tierra? Las ranas salen en verano.



CATALÀ

-TITOL ACTIVITAT: ELS ARTICLES

l'electricista  la metgessa el carnisser

el pescador  el jardiner el pintor

la  jardinera  la carnissera  l' infermer

el bomber  la pintora el picapedrer

el metge  la cambrera la cuinera

el fuster  el cuiner el cambrer

-TITOL ACTIVITATt: QUAN POSAM ARTICLE?

-Escrivim EL davant paraules masculines.

-Escrivim LA davant paraules femenines.

-Escrivim L' davant paraules que començin en vocal o la lletra h.

-TITOL ACTIVITAT: LA PARAULA INTRUSA

-La nena fa pipí.   -El pirata té una espasa.   -Les bruixes preparen una sopa.

-La nena fa un ninot de neu.    -El nen menja arròs.   -El nen juga amb una pilota.

-TITOL ACTIVITAT: FEIM UN RESTAURANT A CASA!

Resposta lliure.

-TITOL ACTIVITAT: EL LLEÓ

1-El lleó viu a les planes de l'Àfrica.

2-El mascle és impressionant pel seu cap enorme i la seva llarga cabellera.

3-La lleona és qui sol caçar.

4-Una lleona pot tirar a terra animals tan grans com l'antílop, el búfal o una zebra.

5-Els lleons passen una bona part del dia ajaguts a l'ombra dels arbres.



-TITOL ACTIVITAT: RECORDA I JUGA

Resposta: gat, gamba, figa, ganivet, galleta, regadora, gorra, guitarres, goma, guants, guitarra, gol, 

àguila, aigua, formiga, espaguetis, amigues, guineu, paraigües, got, oruga, gall, foguera, agulla, 

gota, tortuga, gàbia, juguetes, guix, gorro, guardiola.

SOCIALS

-TITOL ACTIVITAT: QUIN OFICI  ÉS? 

Relaciona les preguntes amb les respostes:

A)

_ Has estudiat per fer aquesta feina? He estudiat cicles formatius.

_ On treballes? Treballo en una perruqueria.

_ Quantes hores treballes? Treballo 8 hores al dia.

_ Portes uniforme? Porto una bata. 

_ Quines eines fas servir? Utilitzo l’assecador, la pinta i els tints.

_ Amb qui treballes? Treballo amb 3 noies més.

-Quins dies no treballes? Descanso els diumenges i els dilluns.

-T’agrada la teva feina? M’agrada molt. 

Quin ofici és? PERRUQUERA

B)

_ Has estudiat per fer aquesta feina?  He estudiat a la universitat.

_ On treballes?  Treballo en un institut. 

_ Quantes hores treballes? Treballo 30 hores a la setmana.

_ Portes uniforme? No porto cap uniforme.

_ Quines eines fas servir? Utilitzo la pissarra, l’ordinador i llibres.

_ Amb qui treballes? Treballo amb molta gent.

-Quins dies no treballes? Faig festa dissabtes i diumenges.

-T’agrada la teva feina? Sí, m’ho passo molt bé treballant.

Quin ofici és? PROFESSOR/A


