CICLE INCIAL 2N
ACTIVITATS SETMANA DEL 2 al 7 de JUNY
La Terra ens necessita, protegim-la!
Des de fa uns anys les Nacions Unides van
escollir el 
dia 
5 de juny com el dia

Mundial del Medi Ambient
. El seu
objectiu és respectar el Medi Ambient i
treballar per a la seva protecció. Cada any
aquest dia s’ intenta sensibilitzar a les
persones sobre un tema en concret. Com a
curiositat, aquest any el tema a tractar és la
biodiversitat.
Durant aquest curs, la nostra escola ha
treballat de manera conjunta diferents
propostes per millorar el Medi Ambient. Al curs de segon hem après moltes
coses relacionades amb els animals, les 3R i el plàstic. Aquesta setmana us
animem a fer diferents propostes relacionades amb aquests temes.

El dia 5 de juny farem un recull de fotos de les activitats del Medi Ambient a
la web de l’escola, les podeu enviar abans del dia 4 al migdia, només ha de
sortir l’activitat amb el vostre nom i curs. Gràcies!!
CREATIVA
Reciclart
Hem parlat molts cops a l’escola de com és d’important per la Natura i els
animals, reciclar. També reutilitzar i reduir, les 3 R, recordeu? Doncs us
proposem fer una escultura amb material reciclat, igual com a l’ambient
d’Art! Imaginació i reciclatge al poder!
Us deixem aquesta guia per si et dona idees per organitzar-te, no oblidis
escriure en un full la llista de material utilitzat i els passos que has fet per
construir-ho! Quan estigui fet, foto i ens ho envies per correu.

LECTURA I ESCRIPTURA
Qui vol ajudar la Terra?
Les mestres de segon sabem que sou uns nens i nenes molt creatius. Aquesta
setmana us proposem escriure un conte sobre unes superheroïnes i
superherois que han de salvar la Terra. Deixeu volar la vostra imaginació!
Per escriure el conte us facilitem aquest guió que us ajudarà a planificar les
idees fent els passos de manera ordenada, així la vostra història quedarà
ben organitzada.

A continuació us deixem una llista de paraules que us poden servir per
inventar el vostre conte.
per començar…
- hi havia una
vegada…
- temps era temps…
- vet aquí una
vegada
- en un país molt
llunyà
- aquesta és la
curiosa història
de...

paraules per enllaçar…
- després…
- de sobte…
- una mica més
tard…
- al cap d’un
temps…
- l’endemà al matí…
- al dia següent...

per acabar…
- conte contat,
conte acabat.
- i van ser feliços i
van menjar
anissos.
- aquest conte s'ha
acabat i si no és
mentida és veritat.
- i vet aquí un gos i
vet aquí un gat
que aquest conte
s’ha acabat.

Si és bon canvi per tu, és bon canvi per mi
Aquest és el títol del conte que podeu veure a la web Una mà de contes, on
n’hi ha moltíssims! Mireu i escolteu amb atenció que quan acabi teniu unes
preguntes per respondre.
https://www.ccma.cat/tv3/super3/si-es-bon-canvi-per-tu-es-bon-canvi-per-mi
/si-es-bon-canvi-per-tu-es-bon-canvi-per-mi/video/fitxa-programa/4013290/4
013290/

● Quants animals canvia l’avi?
● Creus que fa bé de fer tants canvis?
● Amb què es queda al final?
● Què canviaries de casa teva i per quina cosa?

MATEMÀTIQUES
Reciclatge a casa
Durant aquests dies a casa segur que heu acompanyat algun cop al pare o a
la mare a llençar les escombraries, però en quins contenidors llenceu la
brossa?
Us proposem que durant aquesta setmana feu d’ “ecovigilants” i us fixeu en
tot el que llenceu i ho anoteu en la següent gràfica. Només heu de pintar la
quantitat de residus que llenceu a cada contenidor.

Contesteu les següents preguntes:
1. Quin és el contenidor que té més residus?
2. Quin és el contenidor que té menys residus?

3. Quants residus més orgànics hi ha que de plàstic?
4. Quin és el total de residus entre tots els contenidors?
5. Si mires la teva gràfica creus que a casa ajudes a millorar el planeta?
Per què?

IMPORTANT!
Com experts en Medi Ambient que sou, recordeu que amb petits canvis que
fem entre tots i totes podem ajudar a millorar el planeta Terra i a salvar els
oceans.
Per tant, tot comença per nosaltres: 
REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR.
I vosaltres que feu a casa perquè això sigui possible? Escriviu un parell
d’exemples.
CIENTÍFIC
Com és l’aire que respirem?
Us proposem fer un experiment per observar i pensar com és l’aire de la
ciutat. Necessiteu fulls de paper blanc i altres de color. Seguiu les
instruccions per muntar-ho:
1) Amb el paper blanc feu 4 tires per la part llarga del full, en horitzontal.
2) Amb el paper de colors feu 3 formes, retalleu-les i enganxeu-les a les tires
de paper blanc. A cada tira ha d’haver 3 formes. Al cap d’uns dies, les formes
s’han de poder desenganxar del paper blanc. (ha de quedar com la imatge).
3) Enganxeu cada tira a fora de les finestres de casa, millor si són finestres
que donin al carrer, si en teniu, també ho feu al balcó o terrassa.
És important que les enganxeu a fora de casa perquè és on hi ha l’aire que
volem investigar. Espereu una setmana, desenganxeu les formes de color
amb cura, i contesteu aquestes preguntes. Podeu respondre-les el dia que
pengeu les tires, fent hipòtesis de què creieu què passarà, i quan passin els
dies compareu les respostes.
-Com està el paper blanc?
Veus
algun
canvi?
Explica-ho.
-Si hi ha canvis, per què
creus que han passat?
-Tens alguna proposta per
millorar l’aire de la ciutat?

Reciclatge virtual, entrena’t per fer-ho a casa!
Ara que ja heu fet la vostra gràfica us proposem jugar al joc online del
reciclatge per veure com recicleu.
En aquest joc heu de recollir les escombraries que us aneu trobant per
diferents habitacions de la casa i llençar-les al contenidor corresponent.
Endavant!
http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html

MOVIMENT
Holaaaa! Aquests dies estaríem practicant el ball per fer al Badaplatja. Tot i
que no podrem anar, sí que podem ballar a casa. Així que us deixo els passos
perquè practiqueu. M’ho ensenyeu, oi? Espero els vostres vídeos.
M'agrada l'esport
I us deixo també un joc molt divertit per fer a casa vosaltres mateixos amb
cinta o guix al terra. Mireu el vídeo que us explica com fer-ho.
Scotch-Scotch
ANGLÈS
Sabies que algunes espècies d’ ossos i de llops estan en perill d’extinció? Et
proposo que cliquis al següent enllaç
http://www.youtube.com/watch?v=KiN-tIO0jQ8i miris el vídeo creat
especialment per a tu! Veuràs que un dels protagonistes és un llop...i també
apareixen ossos. Quan hagis acabat el vídeo, dibuixa un ós o un llop i escriu

les parts del cos que apareixen a la història. Per ajudar-te a dibuixar el llop o
l’ós, et deixo aquests tutorials.
https://www.youtube.com/watch?v=NbzqUz0yZuU,
https://www.youtube.com/watch?v=xgEynhc2hLM
. Quan envïis el mail amb els
dibuixos, no oblidis escriure anglès a l’assumpte del correu.
MUSICAL

Com els animals, alguns instruments també estan en perill d’extinció. Això no
vol dir que desapareguin, pero si cada vegada menys gent els toca, és
possible que algún dia es deixin de fabricar.
Aquesta setmana us proposo una activitat per discriminar (saber quin
instrument està sonant) diferents instruments. Jugar és molt fàcil només heu
d’entrar aljoci clicar en l’instrument que està sonant.
Seguiu els següents passos:
1. Entreu a l’enllaç on posa “joc”
2. Intenteu endevinar i discriminar quin instrument està sonant.
3. Quan arribeu a la pantalla final, feu-li una foto amb el resultat i
envieu-la al correu de la classe, està xupa’t!

