
  
 

TREBALL PER A  2n  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 11 de maig 

MATÈRIA TASCA 

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

ARTS 

És hora de crear “L’expo ideal” del nostre amic Hervé 
Tullet a casa! 

  
Ajunteu totes les obres que hem fet d’Hervé Tullet fins ara i 
decoreu una paret, una finestra o presenteu-la d’una forma 
creativa.  
  
Si heu fet algun treball artístic més, li podeu dedicar un espai 
també. 
  
Amb un parell de fulls blancs poseu-li un títol “L’expo ideal 
de nom de l’alumne”.  
  
Com als museus, podeu posar una etiqueta a cada obra 
vostra detallant el nom, l’autor i la data, com es fa als 
museus.  
Quan ho tingueu tot preparat, teniu dos opcions, fer una foto 
de la vostra exposició o bé presentar-la en un xicotet vídeo 
(1-2 min) i enviar-la.  
  
Ací teniu algunes exposicions d’alumnes de tot el món que 
han fet també el mateix treball que vosaltres!. 
EXPO IDEAL 

AMCO 

a. Home Schooling: página 178 y 187 (escuchar, repetir y 
copiar en el Home Schooling Report) 

b. Primera actividad de la pàgina 179 (things: nombres 
comunes, names: nombres propios, empiezan por 
mayúscula) 

c. ver vídeo “prepositions of place” (diapositiva 4 libro digital) 
y hacer la actividad de la página 188: los alumnos 
completan los huecos con las “prepositions of place” que 
consideren y luego lo dibujan de la misma manera. 
(actividad a entregar a paco.morant@cdstana.com).  

d. Song have/ has got (tener)  song3 

e. Actividad de ampliación (algunos apartados pueden tener 
cierta complejidad)  ejercicio de ampliación 

https://drive.google.com/open?id=1lPBt0SWYfslYAtJBBJ-M5MuwUSyzruG0
https://bit.ly/2xVznXU
https://view.genial.ly/5e984fd3794b240e24b06f90


  
 

  
Posibilidad de contactar conmigo, a través de este enlace 
(conjuntamente para primero y segundo ya que se solapa la 
clase) si hay dudas o queréis comentar cualquier cosa   
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy 
 

 

Dimarts dia 12 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ENTUSIASMAT 

Sesión del DÍA 124: resuelvo operaciones combinadas. 
Actividades de las páginas 130 y 131. 
Historias para pensar: “El robot mágico se equivoca” 
(páginas de la 132 a la 135) 
Reto de la semana. Enviar obligatoriamente por el chat 
privado de Edvoice  o por correo electrónico. 

CASTELLÀ 

Contestar en la libreta  la pregunta: “¿Crees que es 
importante ahorrar agua? ¿Por qué?”.  

Razona tu respuesta y haz buena caligrafía. 
A continuación, grabar un audio (máximo de un minuto) 
leyendo la respuesta, enviar a Edvoice o por mail. 

NATURALS 
Unitat 5: Hi ha molts materials! Video. Fem l’experiment de la 
pàgina 89 i esperem el temps suficient per a observar el que 
ocorre. El dia 26 de maig preguntaré el resultat. 

 

Dimecres, dia 13 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 vídeo de la 

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

VALENCIÀ 

Rellegir primer el conte i contestar les preguntes de la 

comprensió lectora de la pàgina 179. 

Cadena de cartes: Escriure una carta a un amic o amiga de la 

classe.  

Fer-la aplegar als companys, per correu o deixar-la a la seua 

bústia. 

ENTUSIASMAT 
Sesión del DÍA 125: represento rectas. Actividades de las 
páginas 136 y 137. 

 

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/1te6RlfSsLwao14-4UYl8gUX0Vg7DFv0Z/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=340&v=sp2KB-UMpNM&feature=emb_title


  
 

Dijous, dia 14 de maig 

MATÈRIA TASCA 

JUGUEM? 
Jocs per a ballar serà divertit.  Embarbussaments populars, que 

poden imprimir i memoritzar. 

ARTS 

Hui tenim sessió de cinema amb CURTMETRATGES. El 

cinema és el SETÈ ART! 

1- Un curtmetratge per a reflexionar quan important és ajudar 

als altres: https://youtu.be/DR5c7Jybf6c 

2- El vendedor de humo: https://youtu.be/dwWqMgddes4  

SOCIALS 
Etapes de la història. la vida en el passat. Llegir la pàgina 112 i 

fer les activitats de la pàgina 113. 

 

Divendres, dia 15 de maig 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 

De la página 89: Aprendo a escribir bien, ortografía: 

- Copiar en el cuaderno el recuadro de: Palabras con r 

y con rr. 

- Contestar las 3 preguntas de ortografía de la 

página.  

Atención a la mejora de la caligrafía. 

ENTUSIASMAT 
Sesión del DÍA 126: practico con operaciones combinadas. 
Actividades de las páginas 138 y 139. 

TUTORIA 

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

envie l’ enllaç  per a la videotrucada grupal. Cal seguir el guió 

marcat i comencem pel principi de la llista. 

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

- Castellà: audio por Edvoice grupal o privado, “La importancia     del 
ahorro del agua”. Actividades de ortografía página 89. 

- Ressenya oral d’un llibre que els agrade, 

  -       Valencià: comprensió lectora de la pàgina 179. 

  -    Entusiasmat: el reto de la semana.  
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=knl1Fhb__Xw
https://bebeamordor.com/2019/07/05/top-8-juegos-con-lapiz-y-papel-para-divertirse-en-verano/
https://bebeamordor.com/2019/07/05/top-8-juegos-con-lapiz-y-papel-para-divertirse-en-verano/
https://youtu.be/DR5c7Jybf6c
https://youtu.be/DR5c7Jybf6c
https://youtu.be/dwWqMgddes4
https://youtu.be/dwWqMgddes4
https://www.youtube.com/watch?v=akHyim30pYU
http://meet.google.com/kof-pyjk-mhh
http://meet.google.com/kof-pyjk-mhh


  
 

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EDVOICE I AL 

MEU CORREU   Montse@cdstana.com 

 

Salutacions i molts ànims!! 

 

mailto:Montse@cdstana.com

