
 
Hola a tots i a totes! 
Comença una nova setmana  i et proposem unes activitats per a continuar 
treballant i no oblidar el que ja has aprés.  
Continua esforçant-te i ajudant a casa, sabem que estàs fent-ho molt bé. Cada 
dia que passa queda menys per retrobar-nos.  
Us estimem molt. Una forta abraçada 
  Eva i Azucena  
  
PROPOSTA D’ACTIVITATS Setmana del 4 al 8 de Maig 
 

Dilluns  
4-5 

VALENCIÀ 
Llegir un llibre 

NATURALS 1 CASTELLANO  
Expresión oral 

Dimarts  
5-5 

VALENCIÀ 
Llegir un llibre 

MATEMÀTIQUES 
FITXA 1 

CASTELLANO 
Dictado 

Dimecres 
6-5 

VALENCIÀ 
Llegir un llibre 

MATEMÀTIQUES 
FITXA 2 

NATURALS 2 
 

Dijous 
7-5 

VALENCIÀ 
Llegir un llibre 

MATEMÀTIQUES 
FITXA 3  

CASTELLANO 
Comprensión lectora 

Divendres 
8-5 

NATURALS 3 
 
 

MATEMÀTIQUES 
FITXA 4 

CASTELLANO 
Campo semántico 

 
Lectures en valencià. Pots llegir qualsevol conte, llibre o lectura. Si a casa no en 
tens cap, ací tens algunes. 
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/racodecontes 

 

 

CASTELLANO ORTOGRAFÍA: DICTADO 
Juan estaba triste porque no encontraba a su perro. Se preguntaba dónde 
estaría Pipo. 
Al final lo encontró durmiendo debajo del sofá. 
 
  

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/racodecontes


2n     MATEMÀTIQUES UNITAT 6           FITXA 1 
Nom _______________________________________________ 
Quin número és? 
6C + 12D + 36U= 

 
 

2C + 24D +143U= 

 

6C+ 6D+ 234U= 

 

5C + 38D= 

 

21D + 124U= 

 

2C+ 28D= 

 
 
Quin número és? 
Dos-cents trenta-quatre   _______ Nou-cents dotze __________ 

 
Cinc-cents seixanta _______ Set-cents vint-i-dos _______ 

 
Tres-cents setze ________ Huit-cents huitanta-huit ______  

 
Ordena de menor a major els següents números 

297 789 362 816 834 285 324 895 

 

        
 
Senyala els números imparells 

527 234 563 281 434 678 255 327 299 458 
 
 
 



Completa amb els números que falten 
 

          

          

   353       

          

          

          

          

 
Cada bola al seu pot 

 
 
 
 

 
 



 
2n     MATEMÀTIQUES UNITAT 6           FITXA 2 
Nom _______________________________________________ 
Ajuda a atrapar al lladre. Realitza les operacions i pinta el camí.  
 465-184=           486+246= 

         

         

         

         

         

 

 
745-285=           474+346= 

         

         

         

         

         

 
820-157=           536+246= 

         

         

         

         

         

 
950-494=           627+283= 

         

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 

281 690 

732 
460 

820 

932 
663 

782 

466 

900 

97 

456 

910 



2n     MATEMÀTIQUES UNITAT 6         FITXA 3   
Nom _______________________________________________ 
Completa utilitzant  

Possible Impossible Segur 
 
Si agafem una bola a l’atzar 
 Es                                        triar una bola blanca. 
 
Si llevem una bola negra i ara agafem una bola a l’atzar 
 És                                        triar una bola blanca. 
 
 És                                        triar una bola negra. 
 
Completa els rellotges 

        
Les 4 en punt          les 5 i mitja     les 7 i quart     les 11 menys quart 
 

 
Les 11 i quart        les 12 en punt       les 3 i mitja   les sis menys quart 
 

                          
Les 5 i quart      les 12 menys quart    les 4 i mitja       les  8 i quart 
 
 
 
 
Qué utilitzaries per a mesurar 
 
 



 
 
Quants centímetres té un metre?_________ 
 
1m= ________cm          2m= _______cm           3m= ________cm        5m= 
________cm 
 
Relaciona amb el seu nom i escriu P si son poliedres i  R si son cossos rodons 

CON CILINDRE PRISMA ESFERA PIRÀMIDE 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 

Regle de 15 cm 

 
 
 
 
Cinta mètrica d’un metre 

 

El llarg del teu llit 

 

El llarg del teu raspall de 
dents 

 

El llarg del teu llapis 

 

El llarg d’un sofà 

 

L’altura d’un xiquet 

 

El llarg d’una cullereta 

 



2n MATEMÀTIQUES     PROBLEMES FITXA 4 
Nom _____________________________________________________ 
Joan reparteix cada dia amb el camió: 546 botelles de refrescs de cola, 389 
botelles de refrescs de llima i  247 botelles de refrescs de taronja. Quants refrescs 
reparteix en un dia? 

DADES OPERACIÓ  
Reparteix   
           
                Refrescs de cola 
 
                __________________ 
 
                __________________ 
 

          
          
          
          
          
          
          
          

SOLUCIÓ 
 
___________________                ___________________ 

 
En una bossa hi havien 683 caramels. Li he donat alguns al meu germà i al 
final tinc 485. Quants caramels li he donat al meu germà? 
DADES OPERACIÓ  
Reparteix   
  
Havien               _____________        
                
 
                __________________ 
      
 

          
          
          
          
          
          
          
          

SOLUCIÓ 
 
___________________                ___________________ 

 
 



 
Marca la resposta correcta 
➢ Si en un sobre hi ha cinc cromos, en dos sobres hi ha   
 Set cromos    Deu cromos 

 
➢ Si una piruleta costa 50 cèntims, dos piruletes costen  
 52 cèntims     1 euro   

 
➢ Si en dos caixes iguals hi ha 20 xinxetes, en una caixa hi ha 
  40 xinxetes      10 xinxetes   

 
➢ Si un caramel costa 20 cèntims, tres caramels costen 
  40 cèntims      60 cèntims 

 
➢ Si en una caixa hi ha 10 colors en dos caixes hi ha 
  30 colors      20 colors 

 
➢ Si jo tinc 3 anys més que la meua germana i la meua germana  té cinc 

anys 
  Jo tinc 8 anys      Jo tinc 2 anys 

 
➢ Si en cada caixa hi ha 12 bombons en dos caixes hi ha 
  20 bombons      24 bombons 

 
➢ Si tenia 12 euros i em gaste 3 em queden 
  9 euros      15 euros 

 
Tria l’operació 
➢ Tenia 15 euros i he perdut 8 euros. Quants tinc ara? 
  Sumar      Restar 

 
➢ Havia 14 persones a la biblioteca i han entrat 12 persones més. Ara hi ha? 
  Sumar      Restar 

 
➢ Estem 12 amics jugant a futbol i se’n van 3. Quants hi ha ara? 
  Sumar      Restar 

 
 

 



CASTELLANO 2º            Expresión oral 
Nombre_______________________________________________ 
Como cuidar una mascota 
Imagina que te vas de viaje y le dejas tu mascota a un amigo o amiga. Explica 
qué tiene que hacer para cuidarla. (Puede ser una mascota que hayas tenido, que 
tengas o incluso inventada) 
PRIMERO: Organiza tus ideas 

 
 
DESPUÉS prepara tu exposición.  

¿Qué animal es y cómo se llama? 

¿Qué come y cuántas veces al día? 

¿Hay que sacarla a pasear y cuántas veces al día?  

¿Qué necesita para dormir? 

¿Hay que limpiar su jaula o caja y cada cuánto hay que hacerlo? 
 

¿Hay que lavarla y cada cuánto? 

¿Qué le gusta hacer? 



Recuerda que  
• Hacer una pequeña presentación (¡Hola……nombre de tu amigo!  Me voy de 

viaje y ……) 
• Habla fuerte y vocaliza bien 
• Entona correctamente. Recuerda que tu exposición  debe ser entretenida y 

captar la atención de los que te escuchan. 
• Explica de manera ordenada. 
• Utiliza la lengua castellana. 

 
POR ÚLTIMO, realiza tu explicación oral.  
Grábate con la cámara. Después observa cómo lo has hecho y completa 
tu autoevaluación. 
 

 
 

 

¿Te has presentado y has explicado de qué ibas a hablar?  

 

   

¿Has hablado fuerte y has vocalizado bien? ¿Se te 

escuchaba bien y se te entendía bien? 

   

¿Has hablado con buena entonación, entonando preguntas y 

exclamaciones, haciendo pausas…? 

   

¿El contenido está bien y es adecuado? 

 

   

¿Has utilizado la lengua castellana? 

 

   

 
¿Qué aspectos crees que deberías de mejorar? 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CASTELLANO 2º     UNIDAD 6                           COMPRENSIÓ LECTORA 
Nombre_______________________________________________ 
 

       EL OSITO Y LA MIEL 
Cierto día, un osito nadaba jugando en el 
bosque y encontró un agujero en un árbol. 
Lleno de __________ se quedó mirándolo 
detenidamente y se dio cuenta de que 
muchas abejas entraban y salían de él. 
Pero quería saber más y acercó su 
_____________ en el agujero. 
 
-¿Qué delicia de miel que encontré!- dijo, y siguió 
__________________. De repente, un montón de 
abejas salieron del agujero y comenzaron a picarle el 
hocico, las orejas y la nariz. 
 
El osito trató de defenderse, pero mientras __________________ 
a algunas, otras volvían a picarlo. Así que decidió correr 
prometiendo vengarse de todas. Y comenzó a perseguirlas, pero 
no lo logró. 
 
Finalmente, se revolcó en la tierra, y cansado de tanto 
____________________ y dolorido de las picaduras, fue a 
_________________ con su mamá. 

 

 
1.-Completa el cuento con las palabras que se han borrado 
 

alboroto espantaba curiosidad disfrutando refugiarse hocico 
 
2.-¿Qué crees que significa curiosidad? 

 

 
 

 



3.- ¿Con qué palabra reemplazarías alboroto? 

 
 
 
 
 
4.- ¿Qué tipo de texto es? 
  

 es una narración                     es un poema                   es un fragmento teatral      

 

 

5.- Busca los siete errores  
             

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CASTELLANO 2º     UNIDAD 6                                   
Nombre_______________________________________________ 

 
¿Qué palabra no corresponde a cada grupo de palabras? Señala, y 
escribe el nombre de cada grupo o campo semántico. 

Son manzana – uva – plátano – melón - lechuga 

 

Son león – lobo – cigüeña – conejo – elefante   

 

Son pino – olivo – algarrobo – amapola - limonero 

  

Son búho – paloma – delfín – canario - gaviota 

 
Escribe en la columna correspondiente 
rosa – naranja – martillo – sandía – sierra – alicates – clavel 
– melocotón – girasol – destornillador – margarita – ciruela  

 
HERRAMIENTAS FRUTAS FLORES 
   

   

   

   

 



 
3… 2… 1… ACCIÓN 
Pon a girar una peonza, usa un reloj de arena o un 
cronómetro y escribe todas las palabras que se te ocurran de 
cada grupo o campo semántico.  

 
 Electrodomésticos 
 

 

 

  Árboles 
 

 

 

   

 Animales 
 

 

 

  Colores 
 

 

 

 
  



CIÈNCIES NATURALS 2n     UNITAT 6                            Fitxa 1 
Nom _______________________________________________ 
 

 

LES PLANTES 
Les plantes són éssers vius que fabriquen el seu aliment i no es 
desplacen d’un lloc a un altre. 
Les parts de les plantes són: arrel, tija i fulles. Algunes tenen flors i 
fruits. 
L’arrel li serveix per a subjectar-se i per a absorbir les substàncies per 
a fabricar el seu aliment. 
Mitjançant la tija, les plantes porten les substàncies absorbides per 
l’arrel a les fulles i distribueixen l’aliment a tota la planta. 
A les fulles, les plantes, transformen les substàncies absorbides en 
aliment gràcies a l’energia del sol. 
Gràcies a les flors i els fruits algunes plantes es reprodueixen. 
Les plantes segons la seua tija, les classifiquem en: arbres, arbustos i 
herbes. 
 

 

1.-Escriu el nom de les parts de les plantes senyalades. 

 
2.-Relaciona cada planta amb l’etiqueta corresponent. 

                                                    
 
 

ARBUST 
Planta mitjana amb la tija 
dura i llenyosa. Les branques 
creixen des de terra. 

 ARBRE 
La tija és grossa, dura i 
llenyosa. Les branques estan 
a prou altura de terra. 

 HERBA 
És planta xicoteta amb la tija 
blana i flexible. 



3.-Observa les següents plantes i classifica-les en arbres, arbustos i herbes. 

 
COSCOLL CARRASCA 

 
ROMER  

DENT DE LLEÓ  

  
ALFÀBEGA GARROFERA  

 
ROSELLA 

 
ROSER 

 
VINYA 

 
PI 

 
CARLOTA MARINA 

 
OLIVERA 

  

ARBRES 

 

 

 

 

ARBUSTOS 

 

 

 

 

HERBES 

 

 

 

 
 

 



CIÈNCIES NATURALS 2n     UNITAT 6                            Fitxa 2 
Nom _______________________________________________ 
 
  
             ECOSISTEMES 

Un ecosistema està format pels éssers vius que viuen en un lloc 
i el medi físic d’eixe lloc. 
Les plantes i el animals son els éssers vius d’un ecosistema. 
La terra, les roques, l’aire, la humitat i la temperatura son 
elements del medi físic. 
Els ecosistemes poden: 
Segon  la intervenció de l’ésser humà: naturals o humanitzats. 
Segons el medi en el que es localitzen: terrestres o aquàtics. 
 
 
 

1.-Observa aquest ecosistema. Marca les característiques i després contesta. 
 
 Predomina la terra ferma 
 Predomina l’aigua. 
 
 És aigua salada  
 És aigua dolça 
 
 

És un ecosistema aquàtic o terrestre?  
 
Quins éssers vius hi habiten?  
 
 
2.-Observa l’ecosistema i classifica els elements d’aquest ecosistema en éssers viu i 
elements físics. 

roca neu pins àguila rabosa 
Riu cérvol herba terra muntanya 

 
SON ÉSSERS VIUS SON ELEMENTS FÍSICS 

  
  
  
  
  

 



3.-Observa el següent ecosistema i escriu dos éssers vius i dos elements físics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉSSERS VIUS 
 
 
ELEMENTS FÍSICS 
 
4.- Dibuixa un ecosistema. I escriu quins elements físics i quins éssers vius has 
dibuixat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉSSERS VIUS 
 
 
ELEMENTS FÍSICS 
 



CIÈNCIES NATURALS 2n     UNITAT 6                            Fitxa 3 
Nom _______________________________________________ 
  
  

 
Moltes actuacions de l’ésser humà posen en perill l’existència 
d’alguns ecosistemes i els éssers humà que hi viuen. 
L’abocament de residus, la desforestació, els incendis, la 
contaminació, el canvi climàtic... son algunes causes de la 
perduda d’ecosistemes. 
Aquesta perduda ocasiona que espècies d’animals i plantes es 
troben en perill d’extinció, es a dir, a punt de desaparèixer. 

 
  
  
 
1.-Observa el dibuix i escriu tres accions que perjudiquen el medi ambient 

 
 

2.-Escriu el nom d’aquests animals en perill d’extinció.  

                    
 
 
Investiga tú altres espècies d’animals i plantes que haja que protegir i les causes 
de la seua desaparició. Proposa solucions. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4gx-TtukTNo 

https://www.youtube.com/watch?v=4gx-TtukTNo


SOLUCIONS 
2n     MATEMÀTIQUES UNITAT 6           FITXA 1 
Quin número és? 
6C + 12D + 36U= 756 2C + 24D +143U= 583 6C+ 6D+ 234U=894 
5C + 38D= 880 21D + 124U=334 2C+ 28D=480 

Quin número és? 234         912        560        722      316       888 

Ordena de menor a major els següents números 
285 297 324 362 789 816 834 895 

 
Senyala els números imparells 
527 234 563 281 434 678 255 327 299 458 

 
Completa amb els números que falten 

370 371 372 373 374 375 376    
360 361 362 363 364 365     

350 351 352 353 354      

240 241 242 243 244      

   233 234 235     

   223 224      

   213 214      
Cada bola al seu pot  
146   108   123 166   185    179  
241   205  222 268   283 

 
2n     MATEMÀTIQUES UNITAT 6           FITXA 2 
Ajuda a atrapar al lladre. Realitza les operacions i pinta el camí.  

      1 1         1 1  
 4 16 5   4 8 6   7 14 5   4 7 4 
- 1⚫ 8 4  + 2 4 6  - 2⚫ 8 5  + 3 4 6 
 2 8 1   7 3 2   4 6 0   8 2 0 

 
       1         1 1  
 8 12 10   5 3 6   9 15 10   6 2 7 
- 1⚫ 5⚫ 7  + 2 4 6  - 4⚫ 9⚫ 4  + 2 8 3 
 6 6 3   7 8 2   4 5 6   9 1 0 

 
2n     MATEMÀTIQUES UNITAT 6         FITXA 3   
Si agafem una bola a l’atzar 
 Es  POSSIBLE triar una bola blanca. 
Si llevem una bola negra i ara agafem una bola a l’atzar 
 És   SEGUR   triar una bola blanca.  
 És    IMPOSSIBLE     triar una bola negra. 
Completa els rellotges 

           
 

 
 

11:15 12:00 03:30 05:45 



Què utilitzaries per a mesurar? 
Regle de 15 cm 
 El llarg del teu raspall de dents. El llarg del teu llapis. El llarg d’una cullereta. 
Cinta mètrica d’un metre 
 El llarg del teu llit. El llarg d’un sofà. L’altura d’un xiquet 
 
1 metre= 100 centímetres   1m=100 cm   2m = 200 cm   3m=300 cm   5m= 500 cm  

 
Relaciona amb el seu nom i escriu P si son poliedres i  R si son cossos rodons 

CON CILINDRE PRISMA ESFERA PIRÀMIDE 
 
 

 R        R       P       P     R  
 
2n MATEMÀTIQUES     PROBLEMES FITXA 4 
Joan reparteix cada dia amb el camió: 546 botelles de refrescs de cola, 389 botelles de refrescs de llima i  247 
botelles de refrescs de taronja. Quants refrescs reparteix en un dia? 
DADES  
Reparteix   
546  Refrescs de cola 
389 refrescs de llima 
247 refrescs de taronja 

OPERACIÓ 
546 
389 

+ 247 
 1182 

SOLUCIÓ 
Reparteix 1182 refrescs 

 
En una bossa hi havien 683 caramels. Li he donat alguns al meu germà i al final tinc 485. Quants 
caramels li he donat al meu germà? 
DADES  
Havien 683 caramels 
Al final tinc 485 caramels 
 

OPERACIÓ 
683 

+ 485 
   198 

SOLUCIÓ 
198 caramels li he donat al meu 
germà 

Marca la resposta correcta 
➢ Si en un sobre hi ha cinc cromos, en dos sobres hi ha    Set cromos    Deu cromos 
➢ Si una piruleta costa 50 cèntims, dos piruletes costen   52 cèntims      1 euro   
➢ Si en dos caixes iguals hi ha 20 xinxetes, en una caixa hi ha    40 xinxetes       10 xinxetes   
➢ Si un caramel costa 20 cèntims, tres caramels costen   40 cèntims       60 cèntims 
➢ Si en una caixa hi ha 10 colors en dos caixes hi ha   30 colors       20 colors 
➢ Si jo tinc 3 anys més que la meua germana i la meua germana té cinc anys  Jo tinc 8 anys      Jo tinc 2 anys 
➢ Si en cada caixa hi ha 12 bombons en dos caixes hi ha   20 bombons       24 bombons 
➢ Si tenia 12 euros i em gaste 3 em queden    9 euros      15 euros 

 
Tria l’operació 

➢ Tenia 15 euros i he perdut 8 euros. Quants tinc ara?   Sumar       Restar 
➢ Havia 14 persones a la biblioteca i han entrat 12 persones més. Ara hi ha?    Sumar      Restar 
➢ Estem 12 amics jugant a futbol i se’n van 3. Quants hi ha ara?   Sumar       Restar 
 

 
 
 
 
 
 
 



CASTELLANO 2º     UNIDAD 6                           COMPRENSIÓ LECTORA 
       EL OSITO Y LA MIEL 

Cierto día, un osito nadaba jugando en el bosque y encontró un agujero en un árbol. Lleno de 
CURIOSIDAD se quedó mirándolo detenidamente y se dio cuenta de que muchas abejas entraban y 
salían de él. Pero quería saber más y acercó su HOCICO en el agujero. 
-¿Qué delicia de miel que encontré!- dijo, y siguió DISFRUTANDO. De repente, un montón de abejas 
salieron del agujero y comenzaron a picarle el hocico, las orejas y la nariz. 
El osito trató de defenderse, pero mientras ESPANTABA a algunas, otras volvían a picarlo. Así que 
decidió correr prometiendo vengarse de todas. Y comenzó a perseguirlas, pero no lo logró. 
Finalmente, se revolcó en la tierra, y cansado de tanto ALBOROTO y dolorido de las picaduras, fue 
a REFUGIARSE con su mamá. 

2.- ¿Qué crees que significa curiosidad? DESEO DE SABER 

3.- ¿Con qué palabra reemplazarías alboroto? RUIDO 

4.- ¿Qué tipo de texto es? UNA NARRACIÓN 
5.- Busca los siete errores  

                   
 

CASTELLANO 2º     UNIDAD 6                                    
¿Qué palabra no corresponde a cada grupo de palabras? Señala, y escribe el nombre de cada grupo o 
campo semántico. 
Son FRUTAS manzana – uva – plátano – melón - lechuga 
Son ANIMALES SALVAJES león – lobo – cigüeña – conejo – elefante   
Son ÁRBOLES pino – olivo – algarrobo – amapola - limonero 
Son AVES búho – paloma – delfín – canario - gaviota 

 
Escribe en la columna correspondiente 
HERRAMIENTAS FRUTAS FLORES 
MARTILLO 
SIERRA 
ALICATES 
DESTORNILLADOR 

NARANJA 
SANDIA 
MELOCOTÓN 
CIRUELA 

ROSA 
CLAVEL 
GIRASOL 
MARGARITA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIÈNCIES NATURALS 2n     UNITAT 6                            Fitxa 1 
1.-Escriu el nom de les parts de les plantes senyalades. 

 
2.-Relaciona cada planta amb l’etiqueta corresponent. 

   ARBRE                             ARBUST                    HERBA 
 
3.-Observa les següents plantes i classifica-les en arbres, arbustos i herbes. 
  

ARBRES CARRASCA, GARROFERA, PI, OLIVERA 

 
ARBUSTOS COSCOLL, ROMER, VINYA, ROSER 

 
HERBES DENT DE LLEÓ, ALFÀBEGA, ROSELLA, CARLOTA MARINA 

 

 

CIÈNCIES NATURALS 2n     UNITAT 6                            Fitxa 2 
1.-Observa aquest ecosistema. Marca les característiques i després contesta. 
 

 Predomina la terra ferma          Predomina l’aigua. 
 
 És aigua salada                        És aigua dolça 

És un ecosistema aquàtic o terrestre? AQUÀTIC 
Quins éssers vius hi habiten? PEIXOS, POLP, LLAGOSTA, ESPONGES, ALGUES ....... 
 
2.-Observa l’ecosistema i classifica els elements d’aquest ecosistema en éssers viu i elements físics. 

SON ÉSSERS VIUS SON ELEMENTS FÍSICS 
PINS– ÀGULA– RABOSA– CÈRVOL– HERBA  ROCA – NEU – RIU – TERRA – MUNTANYA   

 
3.-Observa el següent ecosistema i escriu dos éssers vius i dos elements físics. 
 
ÉSSERS VIUS ànec, libèl·lula, aranya, mosquit, peix, granota, joncs, pins, cuc, garsa  
ELEMENTS FÍSICS aigua, sol, núvols, terra 
 
4.- Dibuixa un ecosistema. I escriu quins elements físics i quins éssers vius has dibuixat 
RESPOSTA LLIURE 
 
CIÈNCIES NATURALS 2n     UNITAT 6                            Fitxa 3 
1.-Observa el dibuix i escriu tres accions que perjudiquen el medi ambient 
Tindre el llum encès quan és de dia 
Deixar l’aixeta de l’aigua oberta 
Deixar el frigorífic obert 
 
2.-Escriu el nom d’aquests animals en perill d’extinció.  
Os polar     linx      abella 
 

FULLA 

ARREL TIJA 


