
  
 

TREBALL PER A  2n  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 27 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA 
Parlem amb la tutora: Contem com estem (Edvoice, mail, 
videotrucada) i planifiquem la setmana (WhatsApp oficial). 
Salutacions a tots els xats individuals d’Edvoice. 

ARTS 
Activitat número 4 del Museu Ideal d’Hervé Tullet.  
Tullet 

AMCO 

a. Home Schooling: página 178 (escuchar, repetir y copiar al 
final del tema en el Homeschooling Report) y página 183. 

b. Comprensión oral: página 177, escuchar 2 veces el audio 
antes de contestar (recordemos que podemos encontrar la 
conversación en la página 257 para una mejor 
comprensión, si es necesario). 

c. Canción “have/ has got” (tener) song 
d. Actividad de ampliación: ver vídeo “prepositions of place” 

que encontraréis en la diapositiva 4 libro digital.  
 

 

Dimarts dia 28 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ENTUSIASMAT 
Sesión Día 119: Conozco más el reloj. Actividades de las 
páginas 120 y 121. 

CASTELLÀ 
Lectura comprensiva de les pàgines 86 i 87. Llegir amb veu 
alta i sense perdre el fil, amb bona entonació i imitant el rugit 
dels lleons en els moments que corresponga. 

NATURALS 
Què ens diuen les plantes? Tipus de fulles. Dibuixar un arbre i   
escriure el tipus de fulla, per exemple d’om. Informació a la 
pàgina 78 del llibre.  Repàs de com són les plantes? 

 

Dimecres, dia 29 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

LLEGIM I 

PARLEM DE 

LLIBRES 

Continuem amb la lectura dels llibres del Pla lector. Fer 

ressenyes sobre els llibres que els agraden, compartir els 

àudios per Edvoice. Voluntàriament poden fer un vídeo de la 

ressenya per a anar fent-se Booktuber. 

VALENCIÀ 
Escriure una bonica felicitació per al Dia de la Mare,  exemple. 

Després dibuixar-la, incloent els 10 súper poders de les mares.  

https://drive.google.com/file/d/1Hve92NN3r0q8g1PgYrFRAVuU-zCTEI98/view?usp=sharing
https://bit.ly/2xVznXU
https://www.youtube.com/watch?v=t_IK9PSe8-g
http://www.dpaper.cat/dia-de-la-mare-2/
https://edukame.com/los-10-superpoderes-de-madres


  
 

ENTUSIASMAT 
Sesión Día 120: utilizo funciones que multiplican y dividen. 
Actividades de las páginas 122 y 123. 

 

Dijous, dia 30 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

JUGUEM? Fem Jocs fàcils. Entrenem en casa.  

ARTS/MÚSICA 

Anem a fer esta setmana una activitat de música. Hi ha 3 

activitats que podeu fer en el moment que vos vinga bé. 

1- Teniu una cançó per a cantar.  

2- Un àudio del conte i de l’òpera de “El Cascanueces” 

3- Grava un vídeo breu cantant un trosset de la teua cançó 

preferida.  

SOCIALS 

Unitat 6: Les coses canvien. Com que aquesta unitat tracta del 

pas del temps, la començarem amb una rutina de pensament: 

observe, pense, m’agradaria saber. Observe un objecte que 

utilitzem cada dia, després pensa si  és modern o antic. Després 

m’agradaria saber quan es va descobrir i qui ho va fer. 

Llegir la pàgina 108 ( planifiquem amb el calendari) i fer les 

activitats de la pàgina 109.  

 

Divendres, dia 1 de maig 

MATÈRIA TASCA 

 FESTIU 

 

 

TOTS ELS DIES FARAN ½ HORA DE LECTURA DIÀRIA ALTERNANT ELS TRES 
IDIOMES.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EDVOICE I AL 

MEU CORREU   montse@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

 

https://laclasedevanecarrion.blogspot.com/2020/03/70-ideas-faciles-para-jugar-con-los.html
https://www.sportlife.es/entrenar/fitness/articulo/jugamos-a-la-oca-fitness-yoentrenoencasa
https://drive.google.com/file/d/1IRwIw42wSry00xeHkoJRjm9wtz3c_qpN/view?usp=sharing
mailto:montse@cdstana.com

