
  
 

TREBALL PER A  2n  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 20 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

                                     FESTIU 

  

  

 

Dimarts dia 21 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ENTUSIASMAT 
Sesión Día 116: divido. Actividades de las páginas 106 y 107. 
Historias para pensar: “El ayudante de la Dra. Flop” 
(páginas de la 108 a la 111). 

CASTELLÀ 
Conozco la lengua: el adjetivo. Página 81, realitzar también 
las actividades. Escribir en el cuaderno oraciones con los 
adjetivos que se han utilizado en la página.  

NATURALS 

Fer una llista en el quadern de tot el que creuen que s’ha de 
fer per a cuidar les plantes. Buscar informació en la pàgina 
79.  Després fer un còmic amb quatre vinyetes de les passes 
a seguir, dibuixar-ho a la llibreta. 

 

Dimecres, dia 22 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

LLEGIM I 

PARLEM DE 

LLIBRES 

Fer recomanacions dels llibres que estem llegint del Pla lector. 

Grabar un audio amb l’opinió personal “ressenya d’un llibre”, 

enviar-ho per Edvoice per a compartir el gust per la lectura.  

VALENCIÀ 

Escriure una anècdota personal que estiga relacionada amb: 

l’hora del pati al col·legi; amb una visita a un espectacle: teatre, 

concert, cine… o alguna cosa divertida que han fet durant 

aquest temps de confinament. Després grabar un audio i enviar-

ho al correo o pel xat personal d’Edvoice. 

ENTUSIASMAT 
Sesión Día 117: practico la división y la multiplicación. 
Actividades de las páginas 112 y 113.  

 

 



  
 

Dijous, dia 23 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

JUGUEM? 

DIA DEL LLIBRE. Jugar a cantar un conte: “Conta'm un conte” 

contes curts: posar música a un conte breu. Serà divertit! 

Podem fer una gravació per a compartir. Jocs: Idees fàcils. 

 Jocs d’enginy: endevinalles. Juegos de ingenio: adivinanzas. 

ART 

Poemes al balcó. Proposta artística per a la celebració del dia 

del llibre de les Biblioteques de Gandia. S’enviaran les 

instruccions per Edvoice i el whatsapp de la classe.  

C. SOCIALS 

Dibuixa al teu quadern els següents elements del sistema solar: 

- Pot ser gasós o rocós i no té llum pròpia. 

- És un satèl·lit i no té llum pròpia. 

- És una estrella, té llum pròpia i és el centre del nostre 

sistema solar.  

- Envia les teues activitats per correu o al xat personal 

d’Edvoice. 

Fer les activitats de les pàgines 104 i 105. 

 

Divendres, dia 24 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 

Escriure un anunci breu amb les situacions de l’activitat de la 

pàgina 83 del llibre. Enviar al correu les realitzades durant les 

vacances, compartirem les més enginyoses per Edvoice. 

ENTUSIASMAT 

Sesión Día 118: creo problemas. Actividades de las páginas 114 
y 115. 
Historias para pensar: “La mochila de camuflaje” (páginas de 
la 116 a la 119) 

TUTORIA 

Reunió amb les famílies per google.meet per saber com ha anat 

la setmana. Xats individuals. Passar llista del treball entregat al 

llarg de la setmana.  

 

TOTS ELS DIES FARAN ½ HORA DE LECTURA DIÀRIA ALTERNANT ELS TRES 
IDIOMES.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJAÇANT EDVOICE I AL MEU 

CORREU   Montse@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

 

https://laclasedevanecarrion.blogspot.com/2020/03/70-ideas-faciles-para-jugar-con-los.html
http://www.xtec.cat/~aperafit/p/endevina/inici.htm
http://www.aplicaciones.info/adivina/adivin01.htm
mailto:guillermo@cdstana.com

