
  
 

TREBALL PER A  2n  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns, dia 1 de juny 

MATÈRIA TASCA 

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

ARTS 
Repte de la setmana: Somriures al plat 
Em connectaré al següent enllaç a les 11:  
http://meet.google.com/vov-scgb-pac  

Anglès  

a. Rutina: dictado de una frase relacionada con el tema. 
b. Home Schooling:  repasar las palabras de las páginas 178, 

187 y 193 (repasar la correcta pronunciación y escritura). 
c. Ejercicio de comprensión lectora: página 185 (subrayar las 

palabras que entienden). 
d. Dictado de un dibujo con las palabras trabajadas 

(in,on,under, beside, behind, between). 
e. Actividad de ampliación: pets 
f. Hablar de la exposición oral de este tema (describe a pet). 
  
Clase online, nos conectaremos a través de este enlace:   
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy 
 

 

Dimarts, dia 2 de juny 

MATÈRIA TASCA 

ENTUSIASMAT 

Corrección de las sesiones de la semana pasada.   
- Sesión DÍA 133: practico la sustracción con tres cifras. 
(Actividades de las páginas 156 y 157). 
Historias para pensar: “Los abuelos van de viaje” (Páginas 
de la 158 a la 161) 

CASTELLÀ 
Conozco la lengua: el verbo. Leer con atención el recuadro 
sobre su significado, a continuación realizar las actividades 
1, 2 y 3 de la página 97. 

NATURALS 
Fer l’experiment de la pàgina 93. Envia una foto o dibuix en 
el que ha passat en “L’aire pesa” (activitat 3). 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1BlCzeIGN6CiSLSwhVYEOhszie_br2T3K/view?usp=sharing
http://meet.google.com/vov-scgb-pac
https://view.genial.ly/5e85b8af88cf590db322508a
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/1HTgRJL2QFEna2n4RUC-KO9C4lcmDhTwf/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kQMw7g01Iwo


  
 

Dimecres, dia 3 de juny 

MATÈRIA TASCA 

LLEGIM I 

PARLEM DE 

LLIBRES 

 ontinue  a  la lectura dels llibres del pla lector  fer ressen es 

sobre els llibres que   s els agraden   co partir els  udios per 

Edvoice. Voluntàriament tornen a ser Booktubers. 

Lectura conjunta del conte. Farem una ressenya per escrit en 

el quadern i un dibuix del que més els ha agradat d’aquest llibre 

VALENCIÀ 

Ens connectem???  

Tindrem dos torns de la classe online (per a triar) de Valencià 

enllaç, la primera serà a les 11:00h i la segona a les 15:00h.  

Treballarem la narració: llegirem la faula i realitzarem les 

activitats de la pàgina 187 tots junts. L’activitat 5 ser  un dictat 

per als alumnes que participen en la classe online. 

ENTUSIASMAT 
- Sesión DÍA 134: practico operaciones con con tres cifras. 
(Actividades de las páginas 162 y 163). 

 

 

Dijous, dia 4 de juny 

MATÈRIA TASCA 

JUGUEM? 

Segui  a b els jocs d’ Activilandia trieu un altra de les    

atraccions did ctiques co  en el parc te  tic  ser  divertida la 

visita! 

Jocs de “memory” online  exerci  l’atenció i la  e òria.  

ARTS 
Te ps de dedicació a l’assaig de la coreografia del festival de fi 

de curs.  

SOCIALS 

Ordenem els records: una línia del temps. 

Entregar obligatòriament les activitats 1 i 2 de la pàgina 118. 

Escriu tres esdeveniments ocorreguts al llarg del curs que et 

semblen importants. Representa’ls en un full reproduint un 

esquema o dibuix. Escriu davall el succés més antic i la data. I 

damunt el què representa.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1IFI2q8AAsq_xEQfdM6wdJmByP6vDyPg7
http://meet.google.com/kof-pyjk-mhh
http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.memo-juegos.com/juegos-de-memoria-online/ninos/juego-ninos-de-8-anos/memory-minecraft


  
 

Divendres, dia 5 de juny 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 

Confeccionar un cartel:  realizar las 3 actividades de las páginas 

98 y 97 del libro (para la semana siguiente en la clase online de 

miércoles 10, los expondremos y ya los pasaréis a limpio). 

ENTUSIASMAT  Sesión DÍA 135: sumo y resto con dinero. (Actividades de las 
páginas 164 y 165). 

TUTORIA 

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

envie l'enllaç per a la videotrucada grupal al seguir el guió 

marcat, comencem a les 12:00h i pel final de la llista. 

 

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

  astell : las 3 actividades de la página 97. 
  alenci : activitats de la pàgina 187 (els farem junts en les classes online). 
 Naturals: experiment “L’aire pesa” activitat 3 de la pàgina 93. 
 Llegim i parlem de llibres: ressenya per escrit i dibuix del   ateix llibre “La         

 anta que abraza” . 

 Entusiasmat: aquesta setmana us deixe temps per a preparar el festival de   

 fi de curs.  

 Ciències Socials: la línia del temps. Escriu tres esdeveniments ocorreguts al 
llarg del curs que et se blen i portants. Representa’ls en un full reproduint 
un esquema o dibuix. Escriu davall el succés més antic i la data. I damunt el 
què representa.  

  

 

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
mailto:Montse@cdstana.com

