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2n   FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 6 al 9 D’ABRIL DE 2020 

A part de les tasques d’aquesta setmana, si podeu us proposem una activitat 

dirigida al personal sanitari d'un hospital o bé a persones que tenen el 

Covid 19 i que no poden rebre la visita dels seus familiars. L'objectiu 

principal és donar-los ànims i ajudar-los a portar aquesta situació d’una 

més agradable, sentint-se més acompanyats. 

Es tracta de fer un dibuix i enviar-lo a: anims@xarxatecla.cat i  

gracies.ics@gencat.cat 

Moltes gràcies! 

Llengua Catalana ● Mirar la presentació que us adjuntem 

mitjançant un link sobre la recepta de “La 

Mona de Pasqua” (si no podeu accedir a 

aquest link, teniu l’opció de veure la recepta 

per escrit en els documents que us adjuntem). 
https://view.genial.ly/5e86102bba81d90dfb3c2c78/present

ation-mona-de-pasqua 

 

● Realitzar la comprensió lectora sobre la 

recepta de “La Mona de Pasqua”. Per fer-ho 

teniu dues opcions: 

1a) Fent-ho per escrit, omplint la fitxa que us 

adjuntem. 

2a) Anant a la següent adreça on hi trobareu les 

preguntes en forma de repte (Joc Kahoot). 

 https://kahoot.it/challenge/034499?challenge-

id=81afaf40-909f-4f0d-a54b-

d83e6d5dde0d_1586092416146 

Abans d’entrar al joc us demanarà que hi poseu un 

sobrenom (enter nickname) i després heu de clicar 

la tecla verda i… ja podeu començar!!! 

  

https://view.genial.ly/5e86102bba81d90dfb3c2c78/presentation-mona-de-pasqua
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Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 
 

 
● Si algú s’anima a fer la recepta us convidem 

a compartir-ho a l’Instagram de l’escola, 

enviant una foto a 

          

comunicacio@tarragona.escolateresiana.com,  

          posant el hashtag #MonadePasqua 
 

Matemàtiques 

 

Fer la fitxa de Matemàtiques que s’adjunta. 

Medi Natural 

 

Mirar aquest vídeo sobre les llavors i les plantes per 

repassar, si us animeu ho podeu fer a casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=jy_bVfgwMa8 

 

Fitxes de repàs: 
https://drive.google.com/open?id=1Y4urR-

KxR9G88mb3PgSnV-XIeBcWOb00 

 

E.F 

 
TONIFIQUEM EL COS 

Comença poc a poc. Són tres cicles, fes cada dia un 

cicle, entre exercici i exercici hi ha uns segons de 

descans. 

Prepara’t una ampolla d’aigua, i si ho necessites, fes 

més segons de descans.  

Si algun exercici no et surt, aprofita per descansar. 

 

Gaudeix i disfruta en tot moment quan facis les 

activitats. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lc1Ag9m7XQo 
 

IOGA PER NENS 
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog 

https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi40 

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY&featur

e=youtu.be 

 

Religió 

 

Aquí teniu un vídeo de dibuixos que ens explica la 

història de Setmana Santa. 

https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo 

 

Plàstica 

 

Us faig dues propostes artístiques per divertir-vos 

aquesta Setmana Santa. Podeu triar la que més us 

agradi i me la feu arribar per mail. 
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1- EASTER EGGS! 

Ens preparem per la Pasqua i per això decorarem ous 

de pasqua. Per fer-ho necessiteu: ous, colorant 

alimentari, vinagre blanc, oli, vol, aigua, cullera, 

guants i paper de cuina absorbent. 

I per la decoració... deixar volar la imaginació i 

material extra com: cinta, cordill, esmalt d’ungles,.... 

 

Com fer-ho pas a pas: 

https://www.marthastewart.com/921623/how-make-

marbleized-easter-eggs#slide_4 

 

https://www.jennaburger.com/2014/04/dip-dyed-

easter-eggs-using-food-coloring/ 

 

https://www.craftymorning.com/tie-dye-easter-eggs/ 

 

2- EGG CARTON BUNNY 

Crear conillets de Pasqua amb material reciclat: 

oueres. Si no teniu pintura no passa res, podeu 

deixar-los sense pintar o decorar-los com vulgueu. 

 

Com fer-ho pas a pas: 

https://www.thebestideasforkids.com/egg-carton-

bunny/  

 

Us animo també a compartir les vostres creacions a 

l’Instagram de l’escola, enviant una foto a 

comunicacio@tarragona.escolateresiana.com, posant 

el hashtag: #ArtsAndCrafts #Easter #Pasqua 
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Nom:……….………………………………..………………. Data:………………… 

 

FITXA DE MATEMÀTIQUES 

 
1. Escriu aquest nombres amb lletres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NÚMERO S’ESCRIU… 

220  

201  

214  

225  

207  

239  

216  

227  

231  

240  



                     Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona Centre concertat 

 

 

 
2. Resol aquestes operacions: 

 
 

 
 
 

3. Fes aquesta sèrie de 2 en 2 del 220 al 260:  

220 - 222………………...……………………………………………….… 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 
 

4. Fes aquesta sèrie d’1 en 1 del 230 al 200:  

230 - 229 19…………..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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5. Resol aquests problemes: 
 

 En Josep té 8 anys, i la seva àvia, 75. Quants anys de 
diferència hi ha entre ells? 

 

………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 La Mariana es vol comprar una llibreta de 95 ct. Té 47 ct. 
Quants cèntims li falten? 
 

………………………………………………………………………………. 
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Ara que nens, nenes, pares i mares teniu una miqueta més de 
temps, és un bon moment per entrar a la cuina plegats i gaudir 
cuinant alguna cosa.  

En aquestes dates, hem pensat 
que una bona excusa per posar-se 
el davantal és preparar una 
deliciosa  Mona de Pasqua. Aquí 
teniu una senzilla recepta  per fer 
amb la família.       

 

 

  

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

Ingredients pel pa de 
pessic: 

6 ous 

250 grams de farina 

250 grams de sucre 

1 cullerada de llevat 

1 culleradeta de 
mantega 

Per la decoració: Melmelada ,fruita 
confitada, xocolata, sucre glass, nata, 
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Preparació del pa de pessic 

1. Escalfa el forn a 160º.  
2. Separa les clares dels rovells dels ous. 
3. Bat les clares a punt de neu. 
4. Barreja els rovells amb el sucre i ves remenant fins que quedi una massa fina. 
5. Afegeix les clares a la massa, remenant suaument  (intentant no desfer la textura 

de les clares). 
6. Suaument vas afegint la farina i el llevat (millor si ho  passes pel colador) i sense 

deixar de remenar. 
7. Quan estigui tot barrejat agafes un  motlle,  escampes mantega per sobre i hi 

aboques la massa. 
8. Porta-ho al forn, durant, aproximadament, mitja hora a 160º.                          

Decoració de la mona de pasqua 

Aquesta és la part més divertida. 

Utilitza la imaginació, sigues creatiu i...decora-la al teu gust. 

Serà…deliciosa!!!! 
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NOM: ……………………………………………………………………………….. DATA:…………………………… 

 

 

COMPRENSIÓ LECTORA  “ LA MONA DE PASQUA “ 

 

Respon les preguntes: 

 

 

 
a) De la recepta. 

b) D'una descripció. 

c) Del conte. 

d) D'una nota.  

 
a) Necessitarem ous i plomes. 

b) Necessitarem farina, sucre, llevat i ous.  

c) Sucre, farina i ous. 

d) Utilitzarem farina i ous. 

 
a) ...sortir a passejar. 

b) ...ensenyar-lo als pares 

c) ... entrar a la cuina. 

d) ...entrar a la cuina i preparar un pastís 

1.De quin tipus de text ens parla la presentació "La Mona de Pasqua"? 

2. Segons la recepta, quants ingredients necessitarem per preparar 
el pa de pessic? 

3.  A la presentació ens diuen que ens posem el davantal per... 
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a) És groc. 

b) És blanc. 

c) Els ous no tenen rovell. 

d) No té color. 

 

   

a) Per posar-lo al cap. 

b) Per barrejar els ingredients.  

c) Per escampar la mantega. 

d) Per posar-hi la massa del pastís. 

 

 

a) Quan preparem el motlle. 

b) Quan decorem la mona.  

c) Quan posem la massa al forn. 

d) Quan preparem els ingredients. 

 

 

                 a) Té 4 plomes. 

                 B  Té 5 plomes.  

                  c)  Té 6 plomes.  

                  d) Té dos ous i 3 plomes. 

 

                 

4.  De quin color és el rovell de l'ou? 

5.  Per a què serveix el motlle rodó? 

6. Quina és la part més divertida de tota la preparació? 

7.  Recordes quantes plomes té la mona que surt a la presentació? 
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	2n Lectura_La Mona de Pasqua
	2n Preguntes de comprensió_La Mona de Pasqua

