
  
 

TREBALL PER A  2n  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns, dia 6 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA Parlem amb la tutora. Contem com estem. Salutacions        
general i per xats privats per saber com estan. 

ART I 
CREATIVITAT 

Activitat 3 de la seqüència creativa de “El museu ideal “ de            
Hervé Tullet. Les instruccions es donaran en un vídeo al          
whatsapp de pares i instruccions pas a pas a través          
d’Ed-voice.  

AMCO 

a. Corrección semana anterior 
b. Repaso de la rutina. 
c. Repaso del Home Schooling (ya deben poder escribir las          
palabras sin mirar). 
d. Ver el vídeo de los adjetivos que encontraréis en la           
diapositiva 4 del libro digital (Flipped classroom video library). 
e. A través del siguiente link, si es posible,ver la actividad 4            
grammar games  
https://www.amco.me/homeschooling/programas/1_2_grado/i
ngles.php 
(Si alguien no tiene acceso a los recursos digitales que se           
ponga en contacto conmigo). 
 

 

Dimarts dia 7 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ENTUSIASMAT Sesión DÍA 114: conozco la variabilidad. Actividades de las         
páginas 102 y 103. 

CASTELLÀ 

Escriu un anunci: Llegir amb atenció les situacions que         
proposa el llibre, pàgina 82, fer les dos activitats amb atenció.           
Escriure al quadern un anunci breu inventat, com una de les           
situacions de: Perdida…/ Encontrada.../ Regalo… o      
Vendo… (Durant el temps de vacances podem compartir        
l'anunci amb els amics per mail, per xat o per àudio) 

NATURALS 

Les plantes en la nostra vida. Llegim la pàgina 76 del llibre,            
després podem investigar sobre els productes típics de la         
localitat que ens donen les plantes i arbres. Triar una planta           
(silvestre o conreada) dibuixar-la, anotar en el quadern els         
usos i propietats que té.  

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1PZs-dR-I7neAYwMGvf8pQoaMXT-rrtSE
https://www.amco.me/homeschooling/programas/1_2_grado/ingles.php
https://www.amco.me/homeschooling/programas/1_2_grado/ingles.php
https://www.amco.me/homeschooling/programas/1_2_grado/ingles.php


  
 
Dimecres, dia 8 d’abril 

MATÈRIA TASCA 
LLEGIM I 
PARLEM DE 
LLIBRES 

Llegim seguint el Pla lector. Fer recomanacions dels llibres que 
ja han llegit, per àudios o per escrit. 

VALENCIÀ Fem un altra recepta: Pa torrat. Llegir i respondre a les 
activitats 1 i 2 de la pàgina 190.  

ENTUSIASMAT 
Sesión DÍA 115: aplico la multiplicación. Actividades de la         
página 104.  
Juego de cubos: suma los productos ( página 105). 

 

PROPOSTES DE  RECURSOS PER A SETMANA SANTA 

Vos adjuntem tot un seguit de recursos per si vos resulten útils per a este període de 
vacances. Són activitats interactives i divertides, per a distreure’s. Algunes per a 
jugar de manera online i al mateix temps aprendre.  

MATÈRIA TASCA 

VALENCIÀ 

- Recull de còmics (Camacuc-en valencià) Podeu baixar-lo, 
llegir-lo, etc →  http://camacuc.com/fulleja-la-revista/ 

 
- Web de Poesia infantil → http://bibliopoemes.blogspot.com/ 

 
- Plataforma de lectura TA-TUM 

CASTELLÀ 
- Llegir el llibre de contes Eloy Moreno “Cuentos para 

quedarse en casa”  i triar el conte que més els ha 
agradat, escriure una frase amb paraules boniques. 

MÚSICA Entreteniment musical gratuït durant la quarantena.  

ART 

- Arte en la escuela. Propostes de manualitats. 
 
- Crea la teua ciutat imaginària digital 

- Visita els museus més importants del món:  
- Pinacoteca di Brera  
- Galleria degli Uffizi - Firenze 
- Musei Vaticani - Roma. 
- Museo Archeologico - Atene 
- Prado - Madrid 
- Louvre - Parigi 
- British Museum - Londres. 
- Metropolitan Museum - New York. 
- Hermitage - San Pietroburgo. 
- National Gallery of art - Washington 

ENTUSIASMAT 

- Repasar las restas llevando y las tablas de multiplicar. 
- Realizar las actividades prácticas y decorativas del libro: 

hacer regletas del 1 al 10 ( página 195 ) y decoración de 
una guirnalda ( página 197). 

http://camacuc.com/fulleja-la-revista/
http://bibliopoemes.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1X-91IJZ4slnASMwPTOHfDzOnzdCziezn/view?usp=sharing
https://www.lacaixetamusical.com/entreteniment-musical-gratuit-durant-la-quarantena-del-covid-19/
http://arteenescuela.blogspot.com/
https://www.tate.org.uk/kids/games-quizzes/my-imaginary-city
https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/explore
https://artsandculture.google.com/explore
https://www.nga.gov/index.html


  
 

  

C. SOCIALS 
- Fer les activitats competencials de les pàgines 102 i 103. 
- Ens orientem a la Terra. Construir un globus terraqüi. 
- Que ens agrade a tots. Respectar i conèixer altres cultures. 

C. NATURALS 
- Què ens diuen les fulles? Buscar en Internet tipus de 

plantes informació sobre la classificació de les fulles 
segons la forma que tenen.  

 

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 

Cuideu-se molt durant les vacances i per al que necessiteu compteu amb mi!!! 

 Salutacions i molts ànims!!!  Montse 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sWwAweH58n0
https://www.youtube.com/watch?v=sWwAweH58n0
mailto:guillermo@cdstana.com

