
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. 40, 41 i 42                     - Socials: "La bombilla"
- Castellà: libro pág. 84 y 95                                    - Català:"La girafa"

DILLUNS 8 DE JUNY

MATEMÀTIQUES

Recordau com sumàvem duent-ne? Primer sumam les unitats. En aquest cas 6+9=15. El número 1

són desenes per això ho col·locam a la columna de les desenes i  5 són les unitats i les col·locam

davall les unitats. Ara només ens falta sumar les desenes. 

1

3 6

+  2 9

6 5
Aquests  dies  passats  heu  realitzat  sumes  amb unitats,  desenes  i  centenes  sense  dur-ne.  Ara  ho

practicareu duent-ne, realitzant-ho com fins ara ho heu fet, la única diferència és que treballam amb

nombres de tres xifres. 

Només fa falta realitzar les diferents sumes, deixau de banda la representació gràfica si vos embulla.

• Jump Math 2.2 pàg. 40-41-42

CATALÀ

-TITOL ACTIVITAT: "DITA MES DE JUNY"

-Escriu, dibuixa i memoritza la dita del mes de juny.



NATURALS

TÍTOL ACTIVITAT: "ALIMENTACIÓ PLANTES"

DIMARTS 9 DE JUNY

MATEMÀTIQUES

Recordau com restàvem duent-ne? Primer hem de restar les unitats. En aquest cas 5-7= ,  i ens

demanam: si tenc 5 coses me'n poden llevar 7? No és possible. Què feim? Demanam ajuda a les

desenes, transformam 1 desena en unitats. Així doncs, si tenim 7 desenes i en llevam 1 ens queden 6

desenes i ho posam al requadre de dalt i taxam el 7.  Ara sumam les 10 unitats al número 5, ho

col·locam a dalt i taxam el número 5. I ja podem restar! Recordau que igual que feim amb les sumes

primer restam les unitats i després les desenes.

                                                                 +10 

6   15

7 5

+  5 7

1 8

Aquests dies passats heu realitzat restes amb números de tres xifres (unitats, desenes i centenes).

Ara  ho  practicareu  duent-ne,  realitzant-ho  com fins  ara  ho  heu fet,  la  única  diferència  és  que

treballam amb nombres de tres xifres. 

Només fa falta realitzar les diferents restes, deixau de banda la representació gràfica si vos embulla.

• JUMP MATH 2.2 pàg. 49, 50, 51



CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 páginas 84 y 85.

DIMECRES 10 DE JUNY

CATALÀ

TITOL ACTIVITAT:  "DESCRIVIM"

Hem de seguir practicant la descripció de les persones. Escolliu a algun amic o amiga per a fer la 

seva descripció. Aquí teniu un llistat d'unes paraules especials que s'anomenen adjectius. Aquests 

ens ajuden a donar informació  detallada als noms que l'acompanyen. Per exemple: "cabells 

arrissats"-->arrissats és l'adjectiu que ens diu com són els cabells (nom).



SOCIALS

TITOL ACTIVITAT: "CERCA"

Cerca 5 eines o màquines a la teva casa i fes 5 oracions amb elles. Fixa't en l'exemple i segueix el 

model. (Recorda fer bona lletra i ves en compte amb l'ortografia).

-Ex: La gelera és una màquina composta i serveix per a conservar els aliments. Necessita energia 

elèctrica.

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 páginas 86 y 87.

DIJOUS 11 DE JUNY

MATEMÀTIQUES

• JUMP MATH 2.2 pàg. 59, 60, 61, 62.

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 páginas 89, 90, 91, 92, 93

DIVENDRES 12 DE JUNY

MATEMÀTIQUES

• JUMP MATH 2.2 pàg. 63, 64, 65, 66, 67

CATALÀ

-TITOL ACTIVITAT: "RECICLAM"

-Observa i llegeix el cartell seguent i respon a les següents preguntes:

1. A quin contenidor tiram la resta d'aliments?

2.vA quin contenidor tiram el fems que no es pot reciclar?

3. Marca vertader o fals:

a) Al contenidor blau podem tirar cartró i paper  ____

b) Al contenidor blau podem tirar tovallons bruts ____

c) Al contenidor blau no podem tirar plàstics ni envasos ____

d) Al contenidor groc podem tirar llaunes o envasos _____

e) Al contenidor verd es pot tirar tot allò que volem _____



ARTÍSTICA

-TITOL ACTIVITAT: "DISSENYAM"

L'activitat consisteix en què dissenyeu, en paper, el vostre propi invent. Per això, en primer lloc, heu

de pensar què voleu fer, per a què serveix i com funciona. Agafau llapis i paper i posau-vos a 

dissenyar/dibuixar. Deixau volar la vostra creativitat! 

Però heu de tenir en compte una cosa, després ho heu de poder fabricar amb coses reciclades de 

casa.

1. Pensam.

Exemple: És un cotxe especial, què evita el malestar i la tristor a les persones i animals. Funciona 

quan una persona es fica dins el cotxe i desitja amb totes les seves forces eliminar aquell sentiment 

negatiu. 

2. Dibuixau.

DILLUNS 15 DE JUNY

MATEMÀTIQUES

Aquesta setmana treballarem un poc de geometria! Segur que vos agradarà molt.

Avui treballarem amb formes que tenen línies rectes, corbes o figures que tenen línies rectes i 

corbes. Mireu aquest dibuix del vaixell. Com podeu veure el vaixell està format per línies rectes, el 

sol està format per una línia corba i línies rectes i els núvols i la mar per línies corbes. 



Observau el següent paisatge. Com podeu veure també està format per línies corbes i rectes.

Ara que ja teniu molt clar les diferències entre les diferents línies ja podeu realitzar les activitats 

següents:

• JUMP MATH pàg. 175, 176, 177, 178.



CATALÀ

TITOL ACTIVITAT: "LA GIRAFA"

Llegeix el text i respon les següents preguntes.

 Hi havia una vegada una girafa que li feien molt mal els queixals. Va pensar que el

millor seria anar a visitar el metge de la sabana, i així ho va fer. Després d'observar 

amb atenció els queixals de la girafa, el metge li digué: 

-Els seus queixals, senyora girafa, pateixen vertigen. Si no les portes tan altes, no 

els passaria res. 

-Pero jo sóc com sóc. Què puc fer? -va respondre l'angoixada girafa-. 

-Voste no es preocupi -va. replicar l'especialista-, tinc la sol·lució. lnstal·laré a la seva dentadura uns

paracaigudes petits, i d'aquesta manera els seus queixals no tornaran a patir mal d'alçada. 

I d'aquesta manera, l'imaginatiu dentista va alliberar la girafa del seu pesat dolor. 

-Respon:

1) La girafa del conte vivia: 2) Tenia problema:

A. en un zoologic. A. era massa alta.

B. a la sabana. B. no sabia si anar al metge o no.

C. en una ciutat. C. li feien mal els queixals.

3) El dentista, després d'observar els queixals de la girafa:

A. va sentir que Ii venia vertigen.

B. va saber rapidament quin era el problema.  

C. va tranquil ·litzar la girafa.

4) El metge va pensar que el millor era: 5) En sortir de la consulta, la girafa:

A. que la girafa es poses un paracaigudes. A. No va tenir mal de queixal.  

B. posar uns paracaigudes a la dentadura. B. va pensar que l'havien enganyat.

C. posar uns paracaigudes petits. C. es va lliurar per sempre del metge.

NATURALS

TÍTOL ACTIVITAT: "HO RECORDAU?"

Contestau a les següents preguntes. 

1. Què són les plantes?

2. Anomena les parts de la planta.

3. Quina funció té l'arrel?



4. Quines funcions té la tija?

A ) ..........................................................................................................................................................

B) ..........................................................................................................................................................

5. Quines funcions tenen les fulles?

6. En què es transformen les flors?

7. Com podem classificar les plantes?

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

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

10.  Què necessita una planta per alimentar-se?

DIMARTS 16 DE JUNY

MATEMÀTIQUES 

Quina diferència hi ha entre un quadrat i un rectangle? Les dues figures tenen 4 costats i 4 vèrtexs, 

la diferència és que el quadrat té tots els costats iguals i el rectangle no.

• JUMP MATH pàg. 179, 180, 181, 183.



CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 páginas 94 y 95.

DIMECRES 17 DE JUNY

CATALÀ

TITOL ACTIVITAT:"CAP DE SETMANA"

Escriu al quadern què vas fer el cap de setmana passat. Ves en compte amb el temps verbal, hauràs 

d'emprar el PASSAT (vaig anar, vaig fer, vaig jugar, etc) i recorda a posar els signes de puntuació i 

les majúscules.

SOCIALS

TITOL ACTIVITAT: "LA BOMBILLA"

Llegeix atentament el text i respon les preguntes sobre aquest gran invent.





CASTELLANO

TÍTULO ACTIVIDAD: "EL PIRATA"

-Lee atentamente la lectura, responde las preguntas y dibuja y colorea el pirata.

DIJOUS 18 DE JUNY

MATEMÀTIQUES

• JUMP MATH pàg. 184, 185, 186, 187

CASTELLANO

TÍTULO ACTIVIDAD:     "FIN DE SEMANA"

Escribe en la libreta que harás el próximo fin de semana. Ten en cuenta el tiempo verbal: FUTURO.

Algunos verbos que podrías usar: iré, jugaré, cenaré...No olvides las mayúsculas y los signos de 

puntuación.



DIVENDRES 19 DE JUNY

MATEMÀTIQUES

• JUMP MATH pàg. 189, 190 (8. i 9. no s'han de fer), 192, 193

CATALÀ

TITOL ACTIVITAT: "DICTAT"

-Recordes el so JA JO JU GE GI ? Fixa't i copia a la llibreta la norma ortogràfica:

-Escrivim J--->davant a. o, u.
-Escrivim G--->davant e, i

-Després prepara't i fes el dictat.



ARTÍSTICA
TITOL ACTIVITAT: "SOM INVENTORS"

Ara si que teniu l'oportunitat de crear l'invent què heu dissenyat a l'activitat que vareu fer la setmana

passada. Podeu construir-ho amb tot tipus de material reutilitzable que tengueu per casa (rotlles 

paper de water, taps de plàstic o suro, cartró, diaris, paper de plata, cotó, bastonets d'orella, etc).

-Exemple:



SOLUCIONS

  MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 40-41-42-49



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 50-51-59



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 60-61-62-63



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 64-65-66-67



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 175-176-177



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 178-179-180-181



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 183-184-185



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 186-187-189-190



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 192-193



CASTELLANO

Libro 2.3 páginas 84 y 85: Respuesta abierta.

Libro 2.3: páginas 86 y 87: Página 86: respuesta abierta.



Libro 2.3: página 93



Libro 2.3: páginas 94 y 95



TÍTULO ACTIVIDAD: "EL PIRATA"

-Tiene un ojo tapado.

-El pañuelo es de  lunares.

-Las botas son de color marrón.

-Vive navegando por los mares del mundo.

-El barco se llama Buena Pata.

-El pirata se llama capitán Pirata.



NATURALS

TÍTOL ACTIVITAT: "ALIMENTACIÓ PLANTES"

1. Què necessita una planta per alimentar-se?

Una planta per alimentar-se necessita:

- Llum del sol.

- Aigua.

- Minerals del sòl.

- Diòxid de carboni de l'aire.

TÍTOL ACTIVITAT: "HO RECORDAU?"

Contestau a les següents preguntes. 

1. Què són les plantes?

Les plantes són éssers vius.

2. Anomena les parts de la planta.

Arrel, tija, fulles, flors i fruits. 

3. Quina funció té l'arrel?

L'arrel manté la planta subjecta i absorbeix les substàncies del sòl.

4. Quines funcions té la tija?

A ) Sosté la planta.

B) Reparteix els aliments des de l'arrel a les fulles.

5. Quines funcions tenen les fulles?

Transformen les substàncies del sòl en aliment per a la planta. 

6. En què es transformen les flors?

Les flors es transformen en fruit.

7. Com podem classificar les plantes?

Podem classificar les plantes en herbes, arbustos i arbres.

8. 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.

9. 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.

10.  Què necessita una planta per alimentar-se?

Una planta per alimentar-se necessita:

- Llum del sol.

- Aigua.

- Minerals del sòl.

- Diòxid de carboni de l'aire.

CATALÀ

-TITOL ACTIVITAT: "RECICLAM"

- Aquin contenidor tiram la resta d'aliments? La resta d'aliments la tiram al contenidor marró 

(orgànic).

- A quin contenidor tiram el fems que no es pot reciclar? El fems que no es pot reciclar el tiram al

contenidor gris (restes).

-Marca vertader o fals:

a) Al contenidor blau podem tirar cartró i paper  __V__

b) Al contenidor blau podem tirar tovallons bruts __F__

c) Al contenidor blau no podem tirar plàstics ni envasos __V__

d) Al contenidor groc podem tirar llaunes o envasos __V___

e) Al contenidor verd es pot tirar tot allò que volguem __F___

-TITOL ACTIVITAT: "LA GIRAFA"

-Respon:

1) La girafa del conte vivia: 2) Tenia problema:

A. en un zoologic A. era massa alta

B. a la sabana  X B. no sabia si anar al metge o no

C. en una ciutat C. li feien mal els queixals  X

3) El dentista, després d'observar els queixals de la girafa:

A. va sentir que Ii venia vertigen

B. va saber rapidament quin era el problema  X

C. va tranquil ·litzar la girafa

4) El metge va pensar que el millor era: 5) En sortir de la consulta, la girafa:

A. que la girafa es poses un paracaigudes A. No va tenir mal de queixal  X



B. posar uns paracaigudes a la dentadura  X B. va pensar que l'havien enganyat

C. posar uns paracaigudes petits C. es va lliurar per sempre del metge

TITOL ACTIVITAT: "DICTAT"

Correcció amb el text.

SOCIALS

-TITOL ACTIVITAT: "CERCA"

-Resposta oberta (seguint el model).

-TITOL ACTIVITAT: "LA BOMBILLA"

1- Antes de existir la bombilla, la gente  se alumbraba con el fuego, las velas y las lámpara de 

aceite.

2-El inventor de la bombilla fue Thomas Alva Edison.

3-En la primera demostración de su funcionamiento, la bombilla estuvo encendida durante 48

horas seguidas.

4-La primera calle iluminada fue Wal Street.

5-La calle está en Manhattan.

6-Se está sustituyendo por la bombilla fluorescente de bajo consumo.


