
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:
- Matemàtiques: llibre pàg. 38 i 39                     - Naturals: "Recordem com classificam les plantes"
- Castellà: libro pág. 81 y 83                               - Català:"Descrivim"

DILLUNS 25 DE MAIG

MATEMÀTIQUES

Recordau com representàvem les unitats i les desenes?

Les unitats les representàvem amb un quadrat        . Cada quadrat representa 1 unitat.

Les desenes les representàvem agrupant 10 unitats.

I les centenes com les representam? Centenes prové del número 100, així que el que feim és agrupar

100 unitats per fer una centena. Ho representarem mitjançant un quadrat, on en el seu interior hi ha 

100 quadradets petits.

Fàcil, a que si? 

• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 14-15- 18- 19



CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: "SINGULAR I PLURAL"
A)Llegeix, recorda i completa l'activitat.



B)

NATURALS

TÍTOL ACTIVITAT: "RECORDEM COM CLASSIFICAM LES PLANTES"

Observa l'esquema sobre la classificació de les plantes i respon a les preguntes en el quadern.



1. Com podem classificar les plantes?

2. Herbes: indica com tenen

a) La tija: b) Les arrels:  c) Exemple: 

Arbustos: indica com tenen

a) La tija: b) Grandària: c) Exemple: 

Arbres: indica com tenen

a) La tija: b) Fulla caduca: c) Fulla perenne: 

DIMARTS 26 DE MAIG

MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 22-23-24-25

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 pág. 72-73-74-75-76

DIMECRES 27 DE MAIG

CATALÀ

-TITOL ACTIVITAT: "DICTAT PREPARAT"

Prepara molt bé aquest dictat per a no fer cap falta i fixa't en els plurals.

Els músics bufen les trompetes i toquen els timbals. Els nens ballen i piquen de mans. Els grans 

juguen a cartes i a daus. Els carrers estan decorats. Les festes del poble ja han començat!

SOCIALS

-TÍTOL ACTIVITAT: "SAPS?"

Hem estat treballant les professions i ja sabeu que la majoria necessiten d'eines o màquines per a 

poder dur-se a terme. Ara llegeix i anem a recordar que són les màquines...



Respon les següents preguntes referents al text anterior:

-Per a què ens serveixen les màquines a les persones?

-Quina és la teva eina o màquina preferida? Per què?

-Quins tipus d'energia necessiten les màquines per a funcionar?

-Digués si és vertader (V) o fals (F):

*Les màquines simples són les que tenen poques peces........

*Les màquines compostes són les que tenen poques peces........

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 pág. 77

• TÍTULO ACTIVIDAD: "ANTÓNIMOS"

Escribe en el cuaderno los antónimos de las siguientes palabras:

- Rápido.

- Unir.

- Amar.

- Suma

- Dar.



- Blando.

- Amigo.

DIJOUS 28 DE MAIG

MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 26-27-28-29

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 pág. 78-79

DIVENDRES 29 DE MAIG

MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 30-31-32-33

CATALÀ

-TITOL ACTIVITAT: "LECTURA BOB ESPONJA"

Escriviu al quadern la descripció de cada personatge i al costat posa-hi el número corresponent. En 

el cas que sàpigues el nom dels personatges, escriviu el nom envers del número. Per exemple:

- És de color groc i està sempre content i somrient: Bob. Si no sabeu el nom posaríem el número 1.



ARTÍSTICA

-TÍTOL ACTIVITAT: “NATURA LLIURE”

-Vos proposam que representeu i expresseu artísticament la natura de forma lliure (dibuix, collage,

manualitat...). Recordau que podeu recopilar idees cercant a la web: “pinterest”.

DILLUNS 1 DE JUNY

MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 34-35



CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: "DESCRIVIM"

-Recordes com descrivim a una persona?Llegeix i descriu un membre de la teva família, tenint en 

compte els aspectes importants de la descripció.

NATURALS

TÍTOL ACTIVITAT: "REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES"

Observa l'esquema sobre la reproducció de les plantes i respon a les preguntes en el quadern.



DIMARTS 2 DE JUNY

MATEMÀTIQUES 

• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 36-37-38-39

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 pág. 80. Realizar actividad en el cuaderno. 

TÍTULO ACTIVIDAD: "¡ESCRIBIMOS!"



DIMECRES 3 DE JUNY

CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: "LLEGIM"

SOCIALS

-TÍTOL ACTIVITAT : "LES MÀQUINES".

Observa la graella i escriu el nom, el tipus de màquina, la utilitat i el tipus d'energia que utilitza:

Per exemple: 

- La rentadora és una màquina composta que serveis per rentar la roba. Utilitza energia elèctrica. 

       NOM
MÀQUINA 
SIMPLE O 
COMPOSTA?

UTILITAT TIPUS 
D'ENERGIA



Rentadora Màquina 
Composta

Rentar/netejar la 
roba

Energia elèctrica.

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 pág. 81. Realizar actividad en el cuaderno. 

TÍTULO ACTIVIDAD: "SKATE PARK"

DIJOUS 4 DE JUNY

MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 48-96-97-99

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 pág. 82-83



DIVENDRES 5 DE JUNY

MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 102-103

• Escriu al quadern els números del 100 al 199 i completa:

- Cent cinc: - Cent catorze: - Cent trenta-dos:

- Cent quaranta: - Cent vint-i-tres: - Cent vint-i-dos:

- 125: - 139: - 104:

CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: "LA PARAULA INTRUSA"

ARTÍSTICA
-TITOL ACTIVITAT: LA NATURA

-Ja que estem treballant el tema de les plantes a Naturals, que vos sembla si feim el nostre paisatge 

dins un plat amb menjar? I després podem berenar tots junts de forma saludable!Aquí teniu un 

exemple...



SOLUCIONS

  MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 14-15- 18- 19



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 22-23-24-25



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 26-27-28-29



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 30-31-32-33



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 34-35



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 36-37-38-39



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 48-96-97-99



• Escriu al quadern els números del 100 al 199 i completa:

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

- Cent cinc: 105 - Cent catorze:114 - Cent trenta-dos:132

- Cent quaranta: 140 - Cent vint-i-tres: 123 - Cent vint-i-dos:122

- 125: cent vint-i-cinc - 139: cent trenta-nou - 104: cent quatre

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 pág. 77



• TÍTULO ACTIVIDAD: "ANTÓNIMOS"

Escribe en el cuaderno los antónimos de las siguientes palabras:

- Rápido - lento

- Unir - separar

- Amar - odiar

- Suma - resta

- Dar - recibir

- Blando - duro

- Amigo - enemigo

• Libro castellano 2.3 pág. 78-79



• Libro castellano 2.3 pág. 82-83



NATURALS

TÍTOL ACTIVITAT: "RECORDEM COM CLASSIFICAM LES PLANTES"

1. Com podem classificar les plantes?

Podem classificar les plantes en herbes, arbustos i arbres.

2. Herbes: indica com tenen

a) La tija: flexible b) Les arrels: curtes c) Exemple: gespa.

Arbustos: indica com tenen

a) La tija: curta. b) Grandària: més menut que un arbre. c) Exemple: romaní.

Arbres: indica com tenen

a) La tija: dura i grossa. b) Fulla caduca: perden les fulles a la tardor .

c) Fulla perenne: tenen fulles tot l'any.

TÍTOL ACTIVITAT: "REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES"

1. Com es pot reproduir una planta?

Una planta es pot reproduir mitjançant una llavor o estaques. 

2. Anomena les fases per les que passa una planta que es reprodueix mitjançant una llavor:

1. Una llavor cau en terra.

2. Neix una planta.

3. Creix i surten les flors.

4. Les flors es converteixen en fruits.

5. Als fruits es formen en llavors.

3. Anomena les fases per les que passa una planta que es reprodueix mitjançant estaques:

1. Tallam un tros de la tija (estaca).

2. Enterrem un dels extrems.

3. Creix una nova planta.



CATALÀ

TÍTOL ACTIVITAT: SINGULAR I PLURAL

A)-Poma-->pomes Ull-->ulls     Flor-->flors             

B) Pare-->pares           Llibre-->llibres      Cotxe -->cotxes   

Cartell-->cartells           Cor-->cors               Flor-->flors            

Patinet -->patinets Regal-->regals         Gat-->gats

Hipopòtam-->hipopòtams      Professor-->professors Casa-->cases        

Bolet-->bolets            Ànec-->ànecs Mocador-->mocadors

Ciutat-->ciutats Cargol-->cargols Piràmide-->piràmides

 Roda-->rodes

  

-TÍTOL ACTIVITAT: "DICTAT PREPARAT"

-Correcció amb el text.

-TÍTOL ACTIVITAT: "LECTURA BOB ESPONJA"

-3, 2, 6, 5, 1, 7, 6, 2  ,4, 5

-TÍTOL ACTIVITAT: "DESCRIVIM"

-Resposta oberta.

-TÍTOL ACTIVITAT: LLEGIM

-On va arribar nedant el nàufrag? El nàufrag va arribar nedant a una diminuta illa.

-Quants arbres hi havia a l'illa? A l'illa només hi havia dos arbres.

-Què va agafar el nàufrag quan es va enfilar a l'arbre? El nàufrag va agafar un martell.

-TÍTOL ACTIVITAT: "LA PARAULA INTRUSA"

-El nen construeix un vaixell. -La nena va a l'escola.

-El nen petit plora. -El nen infla un globus.

SOCIALS

-TÍTOL ACTIVITAT: "SAPS?"

-Per a què ens serveixen les màquines a les persones? Les màquines serveixen  per estalviar temps o

esforç a les persones.



-Quina és la teva eina o màquina preferida? Per què? Resposta oberta.

-Quins tipus d'energia necessiten les màquines per a funcionar? Les màquines necessiten de 

l'energia de les persones, de l'energia elèctrica o de combustible per a funcionar.

*Les màquines simples són les que tenen poques peces...V.....

*Les màquines compostes són les que tenen poques peces...F.....

-TÍTOL ACTIVITAT : LES MÀQUINES

NOM MÀQUINA 
SIMPLE O 
COMPOSTA?

UTILITAT TIPUS 
D'ENERGIA

Tisores Màquina simple Per retallar Energia de les 
persones

Patins Màquina simple Per divertir-se Energia de les 
persones

Avió Màquina 
Composta

Per volar Combustible

Microones Màquina 
composta

Per escalfar Energia elèctrica


