
  
 

TREBALL PER A  2n  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns, dia 25 de maig 

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 artístic: SOM ART.  

AMCO 

Clase online, nos conectaremos a través de este enlace:   
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy 
 

a. Home Schooling:  repasar las palabras de las páginas 
178, 187 y 193 (repasar la correcta pronunciación y 
escritura). 

b. Actividad de gramática:  possessive adjectives 
c. Actividad recomendada de ampliación  

(conceptos vistos pero se incluye alguno nuevo):  
prepositions of place 

d. Canción para el final de la clase:  song  

 

Dimarts, dia 26 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ENTUSIASMAT 

Reto de la semana. Actividad obligatoria 
Sesión DÍA 130: practico la suma con tres cifras (actividades 
de las páginas 150 y 151). 
Corrección de las sesiones de la semana pasada.  

VALENCIÀ  
Realitzar les activitats 1 i 2 d’ortografia l, ll, l·l de la  pàgina 
184. Fer les activitats 4 i 5 de la pàgina 185. Voluntàriament 
enviar un audio llegint el text de l’activitat 3.  

NATURALS 

Escriure i dibuixar en el quadern el resultat de 
l’experiment de l’aigua i la sal de la pàgina 89 (que vam fer 
fa dues setmanes). Explicació de les propietats de la matèria 
(cal descarregar en pptx per a l'àudio). 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1pvUrVUK1VRN4rTgP8u4WRkF6EEIV9EMy
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy
https://view.genial.ly/5ea2c5dcd407580db9f67e4b
https://view.genial.ly/5e7c7af055b9c70e3f41267b
https://view.genial.ly/5e7c7af055b9c70e3f41267b
https://binged.it/2zA1Cfl
https://drive.google.com/file/d/1ImQFrEQqFUx831IaFUm4ntE9Q1nuRLs_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hrgliVY9pTvFQMkchZAED7f80fXWjl8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1BaQkrKR_hxrbmqNWZCeuD3I8SoDDOWCc


  
 

Dimecres, dia 27 de maig 

MATÈRIA TASCA 

LLEGIM I 

PARLEM DE 

LLIBRES 

 ontinuem am  la le tura dels lli res del  la  e tor   er 

ressen es so re els lli res que els agraden   ompartir els 

àudios per  dvoi e  unt al dibuix de la portada, així  

 omen em una nova a tivitat per fomentar la le tura: “ ls meus 

lli res preferits”   

CASTELLÀ 

¿Nos conectamos? Haremos una clase online juntos. 

 Leo teatro: “Una gran obra” de las páginas 94 y 95 (podemos ir 

pensando el personaje, lo leeremos varias veces, cambiando 

las intervenciones). Enlace.  

ENTUSIASMAT 
Sesión DÍA 131: reconozco tipos de superfícies  (actividades de 
las páginas 152 y 153). 

 

Dijous, dia 28 de maig 

MATÈRIA TASCA 

JUGUEM? 

Activilandia conté 9 atraccions didàctiques com en un parc 

temàtic, serà divertida la visita! 

Concurs i joc per a tota la família en el següent enllaç podreu 

descarregar tot el necessari per a jugar Juego de las virtudes.  

ARTS 

Sessió de preparació del repte artístic: SOM ART. 

Educació audiovisual. Vos deixe un curtmetratge per a 

reflexionar so re el valor de l’aprenentatge  

https://youtu.be/UUlaseGrkLc 

SOCIALS 

Rastres del nostre passat 

Llegir la pàgina 116 i fer les activitats de la pàgina 117 

Activitat obligatoria: Investiga sobre tres monuments de la teua 

lo alitat i  lassifi a’ls en moderns o anti s  

 

Divendres, dia 29 de maig 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 

Realizar la comprensión lectora del texto teatral de la  

página 96. 

Podéis enviar la opinión personal en un audio por Edvoice. 

ENTUSIASMAT 
Sesión DÍA 132: resto con tres cifras  (actividades de las 
páginas 154 y 155). 

  

http://meet.google.com/kof-pyjk-mhh
http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/observatorio.html
https://drive.google.com/file/d/1kuW06jbKCjzEVvb4dpx_81f48pXSIEyn/view?usp=sharing
https://youtu.be/UUlaseGrkLc


  
 

TUTORIA 

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

envie l’ enlla  per a la videotru ada grupal   al seguir el gui  

marcat i comencem pel principi de la llista. 

 

NOTA: He canviat l’horari de dos àrees (Valencià per Castellà) per a poder-nos 
connectar el proper dimecres 27 a les 11h i fer una classe online de Castellà. 

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

- Castellà: comprensión lectora del diálogo teatral, página 96. 
- Valencià: ortografia activitats 1 i 2 de la pàgina 184. 
- Naturals: escriure i dibuixar en el quadern el resultat de l’experiment de 

l’aigua i la sal (pàgina 89)  
- “ ls meus lli res preferits”: audio de la ressenya i fer un dibuix de la portada 

del llibre que més el agrade.  
- Entusiasmat: reto de la semana. 
- Ciències socials: Investigar sobre tres monuments de la localitat i classificar-

los en moderns o antics. 

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

