
  
 

TREBALL PER A  2n  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns, dia 18 de maig 

MATÈRIA TASCA 

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

       ARTS 
 

Primer repte artístic del Des-confinament.  
  
El llenguatge dels objectes: bodegons de la vida 
quotidiana. 
  
Vos proposem una activitat molt xula: juguem amb els 
objectes de casa i el convertim en OBRES D’ART! 
Tria un objecte que t’agrade. Pot ser una fruita també, una 
verdura, alguna de menjar… algun objecte... 
MIRA’L des de diferents punt de vista. SITUA’L en diferents 
llocs. CANVIA-LI el color del fons.... BUSCA-LI companyia. 
  
CAPTURA IMATGES I TRIA LES MÉS EMOCIONANTS! 

        AMCO 
 

a. Comprensión lectora:  
           a.1 comprensión 1 
           a.2 Actividad de la página 186 (enviar al profe) 
b. Actividad recomendada de ampliación: actividad 2 
c. Canción para el final de la clase:  song 
  
Posibilidad de contactar conmigo, a través de este enlace si 
hay dudas o queréis comentar cualquier cosa   
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy 
 

 

Dimarts,  dia 19 de maig 

MATÈRIA TASCA 

  ENTUSIASMAT 
      

Reto de la semana. Enviar obligatoriamente por el chat 
privado de Edvoice o por correo electrónico. 
Sesión DÍA 127: Cuento hasta 1.000. Actividades de las 
páginas 140 y 141. 
Corrección de las actividades de la semana pasada. 

    CASTELLÀ 

Escribe una carta. Leer con atención cómo se escribe una 
carta. Partes de una buena carta: Fecha, saludos, texto, 
despedida y firma. 
Contestar a las preguntas 1 y 2 de la página 90. 

https://drive.google.com/open?id=1eam8Q9KSfMESihSMBXAxxknGmkKHX4CU
https://view.genial.ly/5e789524a330b30dbe689016
https://view.genial.ly/5e9998b53b26f10da5b08010
https://binged.it/2zA1Cfl
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy
https://drive.google.com/file/d/1b6Bc55pfZxlIz5qETIeHlUdxLlf4w4Fo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CYZf5q91u8SmXbTT_X_SCdilKWrYJI_D/view?usp=sharing


  
 

    NATURALS 
Hi ha molts materials! Vídeo mestra. Fer les activitats 2 i 4 de 
la pàgina 91. Fes-ne un esquema en el quadern per a 
l’experiment sobre l’aigua canvia d’estat (activitat 4). 

 

Dimecres, dia 20 de maig 

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 (màxim d’un minut) per a anar fent-se Booktuber 

(aquesta setmana rebré els últims vídeos per qui vulga 

participar). 

     VALENCIÀ 

Ens connectem??? Farem la classe junts i resoldre 

dubtes. Enllaç 

El subjecte i el predicat: copiar el requadre de color blau en el 

quadern. Fer les activitats 1 i 2 de la pàgina 182. 

Continuem amb la “Cadena de cartes”: Escriure una carta a 

un amic o amiga de la classe. Fer-la aplegar a la seua bústia 

o per correu. 

 ENTUSIASMAT 

   

Sesión DÍA 128: Trabajo con decenas y centenas. Actividades 
de las página 142. 
Juego de cubos: Cuatro cubos a 1.000 (página 143). 

 

Dijous, dia 21 de maig 

MATÈRIA TASCA 

      JUGUEM? 

 Jocs de llengua: sopa de lletres. Un ratet de pel·lícula us 

recomanem veure aquest curts de Pixar. Després poden 

escriure l’opinió personal, dibuixar un personatge, inventar un 

altre títol, canviar el final, jugar al veig, veig… Grabar un audio 

de l’opinió sobre la pel·lícula que han vist. 

       ARTS 

ACTIVITAT ARTÍSTICA PER A REFLEXIONAR SOBRE L’ÚS 

DEL COLOR 

El color que tria un artista per a fer la seua obra és 

IMPORTANTÍSSIM. En la següent adreça podeu veure com el 

color influeix en les obres d’art. 

https://artsandculture.google.com/color 

 

https://drive.google.com/open?id=1e1kKTPtJYHhZOsGNmK_4POmu7f0tqagi
http://meet.google.com/kof-pyjk-mhh
https://drive.google.com/open?id=1UBrSP8pXVE18ulyeGdQu0yqknp02aoUY
https://youtu.be/dwh7Z2cRxYk
https://artsandculture.google.com/color


  
 

Exploreu i BUSQUEU LES OBRES D’ART QUE MÉS VOS 

AGRADEN I FEU UNA LLISTA. 

És important per al pròxim repte! 

 

       SOCIALS 

   

Unitat 6: les coses canvien 

Simultani i successió. Llegir la pàgina 114 i fer les activitats de 

la pàgina 115. (En l’activitat 1 de la pàgina 115 has de contestar 

el què fas amb la teua família). 

 

Divendres, dia 22 de maig 

MATÈRIA TASCA 

  CASTELLÀ 

Escribir una carta. Seguir los pasos de la página 91. Realizar 

las actividades 2, 3 y 5. 

Pasar la carta a limpio en el cuaderno. Se puede mandar a 

la persona que haya elegido.  

Atención a la mejora de la caligrafía. 

 ENTUSIASMAT 

    

Sesión DÍA 129: Sumo con tres cifras. Actividades de las 
páginas 144 y 145. 
Historias para pensar: ¡Hoy no es mi día! ( páginas de la 146 a 
la 149) 

   TUTORIA 

Com ha anat la setmana? Fem un Feedback amb la tutora. Us 

envie l’ enllaç  per a la videotrucada grupal. Cal seguir el guió 

marcat i comencem pel final de la llista. 

Els treballs a enviar per Edvoice o per correu d’aquesta setmana seran: 

- Castellà: carta a limpio para la persona elegida. 
- Naturals: esquema d’un experiment sobre “L’aigua canvia d’estat”. 
- Ressenya oral d’un llibre que els agrade o l’audio sobre l’opinió  del 

curtmetratge de Pixar.  

  -       Valencià:  activitats 1 i 2 de la página 182. 

   -   Entusiasmat: reto de la semana. 

 
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!! 

http://meet.google.com/kof-pyjk-mhh
http://meet.google.com/kof-pyjk-mhh
mailto:Montse@cdstana.com

