
 
 
 
Hola xiquets i xiquetes!  
Esteu fent-ho super bé i per això anem a continuar contents, ajudant a casa i 
esforçant-nos per a no oblidar l’aprés a 1r i 2n. 
Cada vegada la tornada a la normalitat està més propera. Però encara això,  
aquesta situació també té la seua part positiva: és una oportunitat única per a 
poder gaudir amb la família i aprofitar per a fer coses junts i aprendre a 
realitzar tasques pròpies i de casa: fer-se el llit, cuinar algunes receptes senzilles, 
preparar-nos el desdejuni o l’esmorzar, nugar-se les sabatilles els que encara 
no sabeu...  
 
Aquesta setmana, a banda de les activitats, us proporcionem altres jocs que 
també podeu fer a casa amb el pare, la mare o amb algun germà: El joc dels 
Quadrets i el Tres en ratlla. En els dos casos us proporcionem la plantilla o 
alguna idea de com fer els jocs. 
 
Us estimem molt. Una forta abraçada 
  Eva i Azucena  
 
  



PROPOSTA D’ACTIVITATS Setmana del 27 al 30 d’Abril 
 

Dimarts  
27-4 

VALENCIÀ 
ORTOGRAFIA 

NATURALS 
FITXA 3 
 

CASTELLANO 
Leer un libro 

Dimecres 
28-4 

VALENCIÀ 
COMPRENSIÓ LECTORA- 
LITERATURA 

MATEMÀTIQUES 
FITXA 3 

NATURALS 
FITXA 4 
 

Dijous 
29-4 

VALENCIÀ 
ORDRE ALFABÈTIC 
 

MATEMÀTIQUES 
FITXA 4 

CASTELLANO 
Leer un libro 

Divendres 
30-4 

NATURALS 
ESQUEMA 
 

MATEMÀTIQUES 
FITXA 5 

CASTELLANO 
Leer un libro 

 

 

 
Lectures en valencià 
http://www.vadecontes.cat/un-mar-de-contes/ 

Lectura en castellano  
https://www.muchoscuentos.com/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1kpGjuQhZx0YxknbZsPtbWxTSKabJApmc 

 

Recorda que hi ha altres activitats online 
En https://www.vedoque.com/sec.php?s=2 jocs diferents per cursos i àrees en castellà 

En educlan de 6 a 8 años https://www.rtve.es/infantil/series/educlan-6-8-anos/ pot trobar activitats, jocs i 

vídeos diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vadecontes.cat/un-mar-de-contes/
https://www.muchoscuentos.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1kpGjuQhZx0YxknbZsPtbWxTSKabJApmc
https://www.vedoque.com/sec.php?s=2
https://www.rtve.es/infantil/series/educlan-6-8-anos/


NOM DEL JOC: “EL JOC DELS QUADRADETS” 

MATERIALS: Un full quadriculat, dos colors un diferent per a cada jugador 

NOMBRE DE JUGADORS: 2 jugadors 

COM ES JUGA  

1. A partir de un full quadriculat, es delimita l’espai a utilitzar. També pots 
utilitzar la plantilla que et proporcionem.  

2. Per torns els jugadors hauran de dibuixar una línia d’un quadret de la 
quadricula això si, evitant que la seua jugada li done la possibilitat al seu 
contrincant de tancar un o alguns  quadres de la quadrícula. 

3. Quan un jugador haja aconseguit amb la seua línia fer un quadre de la 
quadrícula complet, aquest tindrà que dir: "”Quadradet!”" i marcar el quadre  amb 
la lletra de la seua inicial o el dibuix que haja triat. Després d’això obté 
l’oportunitat de fer una següent línia de jugada. (Si aquesta línia dona la 
possibilitat de fer més quadres consecutivament, aquest jugador haurà 
d’emplenar-los tots i jugar fins que ja no puga continuar tancant quadres)  

4.El joc acaba quan s’han tancat tots els quadres.      

COM ES GUANYA 

Guanya el jugador que més quadres haja tancat.  

 

 



NOM DEL JOC: TRES EN RATLLA o MARRO 
MATERIALS: Un full on s’han dibuixat els sis cercles o un tauler de tres en ratlla 
i tres marcadors per a cada jugador (poden ser boles de plastilina de dos colors 
diferents, pedres pintades de dos colors diferents...) 

NOMBRE DE JUGADORS: 2 jugadors 

COM ES JUGA  

1. En un paper es fan dues línies horitzontals i dues verticals, formant una 
quadrícula de nou espais.  

2. Per torns, cada jugador ha de posar una X o un O, intentant fer una línia 
vertical, horitzontal o diagonal.  

3. Quan tots els espais estan plens s’acaba la partida, que pot acabar amb un 
guanyador o bé en empat, que sol ser el més habitual una vegada es coneix la 
mecànica del joc.  

4. Per a augmentar la dificultat del joc es pot ampliar la quadrícula i convertir-
lo en un 'quatre en ratlla  

COM ES GUANYA 

Guanya el jugador que fa tres en ratlla, ja siga en horitzontal, en vertical o en 
diagonal.  
 

              

                  
 
 



VALENCIÀ 2n     UNITAT 6                            ORTOGRAFIA 
Nom _______________________________________________ 
El so x 

 
 
          Sona com a vaixell 
 
 

1.-Completa els espais buits amb x o ix. 

En  ____avier i jo vam menjar una pila de madu____es  amb  ___ocolata 

desfeta. Després la pan___a  ens feia unes pun___ades fortíssimes i vam haver 

de mar___ar al metge. Vam passar la vesprada amb el cap al co___í, molt molt 

flu___os. 

 
 
Sona com a xiquet 
 

 
2.-Encercla les paruales amb el so x de xiquet 

 
3.-Completa l’encreuat 

 
 



4.-Busca en aquesta sopa de lletres 

 
Classifica les paraules segons sonen 
Sonen com vaixell Sonen com xiquet 
  
  
  
  
  

 
5.-Observa i completa 
 
roig                                                 empatx   
 
lleig                                                 despatx   
 
estoig                                               escabetx   
 
 
6.-Dictat: 
Xavier xuta la pilota i entra en la xarxa. 
S’ha deixat la motxilla al cotxe de la mare. 
La xiqueta quan es dutxa esguita les rajoles de la paret. 
 

  

rojos empatxar 



VALENCIÀ 2n     UNITAT 6                            COMPRENSIÓ LECTORA 
Nom _______________________________________________ 
Completa la faula 

 

LA LLEBRE I LA TORTUGA 

Hi havia una                                  que sempre es reia de la lentitud 

de la tortuga.                               . 

Un dia la tortuga va dir: 

- Potser tu ets més ràpida, però si férem una carrera, jo et 

guanyaria. 

La llebre va acceptar fer una                                  , convençuda de 

que allò que deia la tortuga era impossible. 

El dia de la carrera van començar totes dues al mateix temps.  

La tortuga no va deixar mai de caminar a pas lent, però constant. 

En canvi, la llebre que va eixir molt                                  , en veure 

que la tortuga quedava molt enrere, es va parar i es va dormir. 

Quan la llebre es va despertar, va veure que la tortuga estava a punt 

d’arribar a la                                 . 

La llebre va córrer tant com va poder, però no va aconseguir avançar 

a la  tortuga. 

I així va ser com                                 va guanyar a la llebre. 

I conte                                 , conte acabat. 

 

 

contat llebre ràpida tortuga meta carrera 
 



Ordena la història 

 

  

  

  



VALENCIÀ 2n     UNITAT 6                            ORDRE ALFABÈTIC 
Nom _______________________________________________ 
1.-Ajuda A la bruixa a ordenar els llibres en ordre alfabètic.  
 

 
Posa cada llibre en el calaix corresponent. 

                       
 
 
 
Ara escriu els títols en els llibres ordenats alfabèticament. 
 

 
 
2.-Utilitza l’ordre alfabètic i ordena les paraules de cada grup 

 diana   bou    bufanda   perfumeria 

 avió   pingüí   guants   carnisseria 

 pilota   gos   abric   farmàcia 

 zoo   cuc   jersei   supermercat 
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MATEMÀTIQUES 2n     UNITAT 6                            Fitxa 3 
Nom _______________________________________________ 
1.-Daniel va llançar el dau vint vegades i va obtindre els següents 
resultats 

 
Completa la taula 
 

RESULTAT COMPTATGE TOTAL  RESULTAT COMPTATGE TOTAL 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

   

 

  

 

Què resultat és el que més es va repetir al llançar el dau? __________ 
 
Què resultat és el que menys es va repetir al llançar el dau? _________ 
 
Què resultats han obtingut igual quantitat de vegades? _____________ 
 
2.-Observa la imatge. En aquesta caixa hi ha cinc pilotes, 2 son 
blanques i 3 son negres. 
Contesta  és possible o impossible. 
 
Traure una pilota blanca _________________ 
 
Traure una pilota roja _________________ 
 
Traure una pilota negra _________________ 
 
 
    
 



Completa amb possible o impossible 
Si llance una moneda al aire traure cara és _____________________ 

Si llance un dau traure un cinc és _________________________ 

Si llance una moneda al aire traure un quatre és ________________ 

Si llance un dau traure creu és _____________________________  

 

Observa la caixa ara. Té tres pilotes negres.    

Traure una pilota blanca és __________________ 

    Traure una pilota negra és segur. 

 

Completa les caixes per a que les afirmacions siguen certes 

En la caixa hi ha tres pilotes. 

És possible traure una pilota 

marró. 

 

 

En la caixa hi ha cinc pilotes. 

És impossible traure una blava. 

 

 

En la caixa hi ha tres pilotes. 

És segur traure una roja 

 

En la caixa hi ha sis pilotes. 

Es possible traure una blava. 

És impossible traure una roja. 

 

 

 



MATEMÀTIQUES 2n     UNITAT 6                            Fitxa 8 

Nom _______________________________________________ 
Apega els problemes i resol 
PROBLEMA 1 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 
Què hem d’esbrinar? 
 
 
 

DADES 
Hi havia               butaques  
 
            ___________ buides 
 

OPERACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUCIÓ 
 
___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROBLEMA 2 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 
Què volem esbrinar? 
 
 
____________________________ 
 

DADES 
 
Havia             alumnes 
 
Este curs han entrat                           

OPERACIONS SOLUCIÓ 
 
 
____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Retalla i munta els enunciats 
 

 

Quantes persones han vist la funció? 

En una escola hi havia 354 alumnes i aquest curs han entrat 87 més. 

En un teatre hi ha 546 butaques. A l’hora de la funció, 187 estan 
buides  

Quants alumnes té l’escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



MATEMÀTIQUES 2n     UNITAT 6               NOMBRES I OPERACIONS  
Nom _______________________________________________ 
 
 

Completa les sèries comptant de 10 en 10 
Cap avant: 

84 94         
 
Cap arrere 

375 365         
 
Identifica com s’ha construït aquesta sèrie: 

 
 Sumant 2       Llevant 2        sumant 10       sumant 5 
 

 
 Sumant 2       Llevant 2        sumant 10       llevant 10 
 
Ajuda a l’astronauta. Marca el camí comptant de dos en dos 
 
 

380 466 325 330 332 334 336 338 

395 278 350 328 326 324 165 340 

296 298 400 402 366 322 379 342 

294 300 302 304 426 320 193 344 

292 312 744 306 325 318 622 346 

290 465 976 308 312 316 248 348 

127 964 339 310 312 314 76 350 

 

 



Calcula i pinta 
      Rosa                    Roig                      Blau clar               Blau fosc 

 3 2 7    4 5 9    6 5 1    5 8 0 
- 1 8 7   - 3 9 5   - 5 7 9   - 4 8 8 
                      

 

  Verd clar              Verd fosc                   Taronja                  Morat 

 3 2 5    2 3 8    2 5 1    6 4 8 
+ 1 1 7   + 6 8 4   + 1 0 8   + 2 7 5 
                      

 

 

  



CIÈNCIES NATURALS 2n     UNITAT 6                            Fitxa 3 
Nom _______________________________________________ 
 

 
ANIMALS VERTEBRATS 

Tenen esquelet intern amb columna vertebral. 

 
1.-Relaciona 

 
 

 

 

PEIXOS 
Tenen el cos cobert d’escates i aletes.  
Viuen a l’aigua.  
Naixen d’ous 

AMFIBIS 
Tenen la pell nua i humida.  
Son animals ovípars. 
Els cullerots viuen a l’aigua i no 
tenen potes. Els adults viuen a terra i 
tenen potes. RÈPTILS 

Viuen a terra i es desplacen arrossegant 
el seu cos.  
Tenen el cos cobert d’escates.  
Naixen d’ous 

AUS 
Tenen plomes, ales i bec.  
La majoria es desplacen volant.  
Naixen d’ous 

MAMÍFERS 
Tenen el cos cobert de pèl.  
Tenen potes.  
Naixen del ventre de la mare i les 
cries mamen 

Hi ha alguns amb ales i alguns amb 
aletes.   
 
 

Son ovípars, tenen escates i arrosseguen el 
ventre per a desplaçar-se 

Son ovípars. Viuen a l’aigua i tenen aletes 
per a nadar. 

Son ovípars. Tenen el cos cobert de plomes. 

Son vivípars. Tenen el cos cobert de pèl. 
Les seues cries mamen. 

Son ovípars. Tenen la pell nua i humida. 
Les seues cries son els cullerots. 



2.-Què classe d’animal vertebrat és? Mamífer, au, rèptil, peix o amfibi 

 
 
3.-Observa els animals i rodeja l’amfibi 

 
4.-Unix cada animal vertebrat amb el seu esquelet 

                  
 
 
 
 

           
 
Més informació  sobre vertebrats (vídeos en castellà)  
https://www.youtube.com/watch?v=uQo9wZS2BC0                   

https://www.youtube.com/watch?v=buPiax-DWbM&t=116s 

https://www.youtube.com/watch?v=_LvZzt6WnC4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uQo9wZS2BC0
https://www.youtube.com/watch?v=buPiax-DWbM&t=116s
https://www.youtube.com/watch?v=_LvZzt6WnC4


CIÈNCIES NATURALS 2n     UNITAT 6                            Fitxa 4 
Nom _______________________________________________ 

 

ANIMALS INVERTEBRATS 
No tenen esquelet intern ni columna vertebral. 

 

1.-Observa senyala amb un  les afirmacions vertaderes 
 És un animal invertebrat. 
 Té el cos cobert de plomes. 
 És un insecte. 
  

 És un animal vertebrat. 
 Té huit potes. 
 És un aràcnid.  
 

 És un animal invertebrat. 
 Té el cos cobert d’escates. 
 És un crustaci. 
 
 
 
 

 És un invertebrat. 
 Té potes. 
 És un mol·lusc.  

 
 
 

INVERTEBRATS AMB POTES 
ARTICULADES 

INVERTEBRATS SENSE POTES 
ARTICULADES 

INSECTES 
6 potes i tres parts en el cos 

 

ARÀCNIDS 
8 potes i dos parts en el cos. 
 

MOL·LUSCS 
Amb closca externa 
 
Amb closca interna 
 
Sense closca. 
 
 

CRUSTACIS 
Varies potes. 
 

MIRIÀPODES 
Moltes potes. 
 

CUCS 
Sense closca ni potes 
 
 ESPONGES, MEDUSES, CORALS, 
ERIÇONS I ESTRELES  
DE MAR 

 
 



2.-Escriu baix de cada invertebrat les característiques que li corresponen. 
  
No té columna vertebral És terrestre 
Té potes És aquàtic 
És ovípar No té potes 

 

                                                

 
 
 
3.-Completa l’esquema. 
PEIXOS AMFIBIS RÈPTILS AUS INSECTES ARÀCNIDS CORALS 
CRUSTACIS MIRÀPODES MOL·LUSCS CUCS MEDUSES ESPONGES ERIÇONS 
ESTRELES DE MAR      

 
 
Més informació  sobre invertebrats (vídeos en castellà)  
https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ
https://www.youtube.com/watch?v=LikAcpoqlzQ


CIÈNCIES NATURALS 2n     UNITAT 6                           ESQUEMA 
Nom _______________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUCIONS 
VALENCIÀ 2n   UNITAT 6 ORTOGRAFIA 
1.-Completa els espais buits amb x o ix. 

En  Xavier i jo vam menjar una pila de maduixes  amb  xocolata desfeta. Després la panxa  ens feia unes 

punxades fortíssimes i vam haver de marxar al metge. Vam passar la vesprada amb el cap al coixí, molt 

molt fluixos. 

2.-Encercla les paraules amb el so x de xiquet 

 
3.-Completa l’encreuat 
                                     
                                        
                                          F   I    T   X   A 
                                          L 
                                          E    S   T  O   I    G 
                                          T              
                              C  O   T  X  E 
                                           A  
4.-Busca en aquesta sopa de lletres 

  
Classifica les paraules segons sonen 
Sonen com vaixell Sonen com xiquet 
AIXETA LLEIG 
VAIXELL GANXO 
 CAPUTXA 
 CARXOFA 
 MAIG 

 
5.-Observa i completa 

roig      rojos                                           empatx  empatxar 

lleig      lletjos                                          despatx  despatxar 

estoig     estotjos                                      escabetx  escabetxar 
 



VALENCIÀ 2n UNITAT 6      COMPRENSIÓ LECTORA I LITERATURA 
 

LA LLEBRE I LA TORTUGA 

Hi havia una LLEBRE que sempre es reia de la lentitud de la tortuga.                               . 
Un dia la tortuga va dir: 

• Potser tu ets més ràpida, però si férem una carrera, jo et guanyaria. 
La llebre va acceptar fer una  CARRERA, convençuda de que allò que deia la tortuga era impossible. 
El dia de la carrera van començar totes dues al mateix temps.  
La tortuga no va deixar mai de caminar a pas lent, però constant. 
En canvi, la llebre que va eixir molt RÀPIDA, en veure que la tortuga quedava molt enrere, es va parar i es 
va dormir. 
Quan la llebre es va despertar, va veure que la tortuga estava a punt d’arribar a la  META . 
La llebre va córrer tant com va poder, però no va aconseguir avançar a la  tortuga. 
I així va ser com  la TORTUGA va guanyar a la llebre. 
I conte  CONTAT, conte acabat. 

 
 
VALENCIÀ 2n UNITAT 6      ORDEN ALFABÈTIC 

 
Posa cada llibre en el calaix corresponent. 
BRUIXERIA 
CONJURS 
DRACS 
ENCANTERIS 

 MÀGIA 
PÒCIMES 

VAMPIRS 

 
Ara escriu els títols en els llibres ordenats alfabèticament. 
BRUIXERIA    CONJURS      DRACS      ENCANTERIS     MÀGIA     PÒCIMES     VAMPIRS  
 
2.-Utilitza l’ordre alfabètic i ordena les paraules de cada grup 
 
1-AVIÓ 2-DIANA  
3-PILOTA  4-ZOO 

1-BOU  2-CUC   
3-GOS  4-PINGÜÍ 

1-ABRIC    2-BUFANDA   
3-GUANTS   4-JERSEI 

1-CANISSERIA 2-FARMÀCIA  
3-PERFUMERIA 4-SUPERMERCAT 

 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 6 



MATEMÀTIQUES 2n     Fitxa 3  
RESULTAT COMPTATGE TOTAL  RESULTAT COMPTATGE TOTAL 

 III 3  
 II 2 

 IIII 5  
 I 1 

 IIII 4  
 IIII 5 

Què resultat és el que més es va repetir al llançar el dau? 2 i 6 
Què resultat és el que menys es va repetir al llançar el dau? 5 
Què resultats han obtingut igual quantitat de vegades? 2 i 6 

2.- Contesta  és possible o impossible 
Traure una pilota blanca POSSIBLE 
Traure una pilota roja IMPOSSIBLE 
Traure una pilota negra POSSIBLE 

Completa amb possible o impossible 
Si llance una moneda al aire traure cara és POSSIBLE 
Si llance un dau traure un cinc és POSSIBLE 
Si llance una moneda al aire traure un quatre és IMPOSSIBLE 
Si llance un dau traure creu és IMPOSSIBLE 

Observa la caixa ara. Té tres pilotes negres.    
Traure una pilota blanca és IMPOSSIBLE 
Traure una pilota negra és segur. 
 
En la caixa hi ha tres pilotes. 
És possible traure una pilota marró. 

Com a mínim ha de tindre una marró. 

En la caixa hi ha cinc pilotes. 
És impossible traure una blava. 

Ninguna ha de ser blava. 

En la caixa hi ha tres pilotes. 
És segur traure una roja 

Totes han de ser roges. 

En la caixa hi ha sis pilotes. 
Es possible traure una blava. 
És impossible traure una roja. 

Ninguna ha de ser  roja i alguna ha de ser blava. 

 

MATEMÀTIQUES 2n     Fitxa 4  
En un teatre hi ha 546 butaques. A l’hora de la funció, 187 estan buides 
Quantes persones han vist la funció? 
PREGUNTA 
Què hem d’esbrinar? 
Quantes persones han vist la funció 

DADES 
Hi havia  546     butaques  
A la funció 187 estaven buides 

OPERACIONS 
       546 – 187 = 359     

SOLUCIÓ   
359 persones han vist la funció 

 
En una escola hi havia 354 alumnes i aquest curs han entrat 87 més. 
Quants alumnes té l’escola? 
PREGUNTA 
Què volem esbrinar? 
Quants alumnes té l’escola  

DADES 
Havia  354  alumnes 
Este curs han entrat  87 alumnes                       

OPERACIONS 
354 + 87 = 441 

SOLUCIÓ 
L’escola té ara 441 alumnes 

 



MATEMÀTIQUES 2n     Fitxa 5  
Cap avant: 
84 94 104 114 124 134 144 154 164 174 

 
Cap arrere 
375 365 355 345 335 325 315 305 295 285 

 
Identifica com s’ha construït aquesta sèrie: 
 Sumant 2       Llevant 2        sumant 10       sumant 5 
 
 Sumant 2       Llevant 2        sumant 10       llevant 10 
 
Ajuda a l’astronauta. Marca el camí comptant de dos en dos 
 
 

 

 
Calcula i pinta 
             Rosa                                     Roig                               Blau clar                              Blau fosc 

 3 2 7    4 5 9    6 5 1    5 8 0 
- 1 8 7   - 3 9 5   - 5 7 9   - 4 8 8 
 1 4 0    0 6 4    0 7 2    0 9 2 

 
           Verd clar                            Verd fosc                                Taronja                              Morat 

 3 2 5    2 3 8    2 5 1    6 4 8 
+ 1 1 7   + 6 8 4   + 1 0 8   + 2 7 5 
 4 4 2    9 2 2    3 5 9    9 2 3 

 

CIÈNCIES NATURALS 2n     Fitxa 3 

 
 
 
 

380 466 325 330 332 334 336 338 

395 278 350 328 326 324 165 340 

296 298 400 402 366 322 379 342 

294 300 302 304 426 320 193 344 

292 312 744 306 325 318 622 346 

290 465 976 308 312 316 248 348 

127 964 339 310 312 314 76 350 

Son ovípars, tenen escates i arrosseguen el ventre per a desplaçar-se      RÈPTILS 

Son ovípars. Viuen a l’aigua i tenen aletes per a nadar.    PEIXOS 

Son ovípars. Tenen el cos cobert de plomes.    AUS 

Son vivípars. Tenen el cos cobert de pèl. Les seues cries mamen.     MAMÍFERS 

Son ovípars. Tenen la pell nua i humida. Les seues cries son els cullerots.    AMFIBIS 



2.- Mamífer, au, rèptil, peix o amfibi 

     
   AU            RÈPTIL         MAMÍFER       RÈPTIL           AU            AMFIBI 
3.-Observa els animals i rodeja l’amfibi 

 
4.-Unix cada animal vertebrat amb el seu esquelet 

 
  

 

  
                                                                                                                                                                
CIÈNCIES NATURALS 2n     Fitxa 4 
 És un animal invertebrat. 
 Té el cos cobert de plomes. 
És un insecte. 
   

 És un animal vertebrat. 
 Té huit potes. 
 És un aràcnid.  
 

 És un animal invertebrat. 
 Té el cos cobert d’escates. 
 És un crustaci. 

 És un invertebrat. 
 Té potes. 
 És un mol·lusc.  

2.-Escriu baix de cada invertebrat les característiques que li corresponen. 

                                                 
No té columna vertebral No té columna vertebral 
Té potes No té potes 
És ovípar És ovípar 
És aquàtic És terrestre 

 
3.-Completa l’esquema. 



 
 


