
  
 

TREBALL PER A  2n  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 4 de maig 

MATÈRIA TASCA 

              FESTIU CONSELL MUNICIPAL 

 

Dimarts dia 5 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ENTUSIASMAT 
Sesión del Día 121: reconozco y escribo números. 
Actividades de las páginas 124 y 125.  

CASTELLÀ 

Lectura en veu alta, de forma fluida del conte  “El lago de las 
aguas heladas” de les pàgines 86 i 87. Des de l’enllaç de 
videotrucada i a partir de 11:00h, aniré passant la lectura a 
tots els xiquets/es que puguen de matí. Per la vesprada, a 
partir de les 19:00h servirà el mateix enllaç per als que no han 
pogut estar disponibles, avisant prèviament de l’hora de 
connexió, per mail o Edvoice. 

NATURALS 
A prova! Contestar les  preguntes de les pàgines 84 i 85, 
activitats de repàs de l’1 al 5.  

 

Dimecres, dia 6 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 video de la 

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

VALENCIÀ 

Lectura en veu alta, comprensiva i fluida de Superlectors de la 

pàgina 178. Des del mateix enllaç de videotrucada i a partir de 

les 11:00h, aniré passant la lectura a tots els xiquets/es que 

puguen de matí. Per la vesprada, a partir de les 19:00h, amb el 

mateix  enllaç, per als que no han pogut estar disponibles, 

avisant prèviament de l’hora de connexió, per mail o Edvoice. 

ENTUSIASMAT 
Sesión del Día 122: utilizo los días de la semana. Actividades de 
las páginas 126 y 127. 

 

http://meet.google.com/kof-pyjk-mhh
http://meet.google.com/kof-pyjk-mhh


  
 

Dijous, dia 7 de maig 

MATÈRIA TASCA 

JUGUEM? 
Jocs de ball serà divertit. Jocs de llapis i paper, que poden 

imprimir i jugar una bona estona. 

ARTS -Activitat núm 5 Hervé tullet: Les flors. 

SOCIALS 

-Del passat al futur. Llegir la pàgina 110 del llibre i fer les 

activitats de la pàgina 111. 

-Dibuixa al teu quadern un objecte del passat, un del present i 

un del futur. 

 

Divendres, dia 8 de maig 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 
Comprensió lectora de la lectura del conte anterior, pàgina 88. 

Rellegir-lo primer i fer una millora de la cal·ligrafia. 

ENTUSIASMAT 

Sesión del Día 123: Agrupo decenas. Actividades de las página 
128. Juego de cubos: de 10 en 10 ( página 129) Es obligatorio 
entregar la página 128 por el chat privado de Edvoice o por 
correo electrónico.  

TUTORIA 

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

Servirà el mateix enllaç de dimarts 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: 

- Naturals (A prova! de la pàgina). 

- Castellà (comprensió lectora, pàgina 88). 

- Matemáticas (actividades de la página 128 de la sesión 123) 

- Inglés:  
Como esta semana no tenemos clase os recomiendo esta actividad/vídeo con 

el objetivo de que los alumnos sigan manteniendo el contacto con la lengua. 

Es  importante trabajar la actividad. Pueden preguntar cualquier duda o 

comentario en la tutoría de final de semana:  

https://www.amco.me/homeschooling/programas/1_2_grado/ingles.php   

Clase 23, lunes 27 de abril. 

soluciones de la semana anterior 

 

http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/16-videos-just-dance-para-que-los-ninos.html?m=1
https://bebeamordor.com/2019/07/05/top-8-juegos-con-lapiz-y-papel-para-divertirse-en-verano/
https://drive.google.com/open?id=1GzJBh1leJxMIfb8SqHa7v1-bLaf4weGX
http://meet.google.com/kof-pyjk-mhh
https://www.amco.me/homeschooling/programas/1_2_grado/ingles.php
https://drive.google.com/open?id=12Iy1qlG2Fef9BYXMiKn7otHxeD0wUvvD


  
 

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!! 

mailto:montse@cdstana.com

