
SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DEL 15 AL  18 DE JUNY  2n PRIMÀRIA

HEM ARRIBAT AL FINAL!!! 

Hola de nou xiquets i xiquetes!  

Sí,  ja hem arribat al final  d´aquest curs

tan  diferent,  en  alguns  moments

semblava  com  una  escalada  i  amb  l

´ajuda  de  la  vostra  família  heu

aconseguit  arribar  al  cim  sense  rendir-

vos. Enhorabona!!! 

Ací teniu les nostres propostes per a l´última setmana de classe. Com sempre,  seguiu-

les amb llibertat i organitzeu- vos a la vostra conveniència.

Recordeu: bona cal·ligrafia, ortografia i neteja en la presentació del treball.

VALENCIÀ:

- Una nova aventura amb la colla l’ esquirol. Quin invent!  ( pàgs 218 i 219) i

Extra! Extra! (pàgs 220 i 221). 

- Comprenc el conte (pàgs 222 i 223). 

- Escric. Pàgina 225

 Podeu fer les activitats interactives de les pàgines 219 i 222.

 En la pàgina 220 teniu el videoconte.

CASTELLANO:

- Comunicación oral (color rojo). Tarea 9. En el campo. Pág 17 y 18.

- Escritura  (color  turquesa).  Tarea  10.  Escribir  un  cuento  de  animales.  Pág

23,24,25 y26.

- Taller de juegos (color azul). Ficha 5. Una gran familia. Página  5.

 https://clic.xtec.cat/projects/ortogra/jclic.js/index.html  

 https://clic.xtec.cat/projects/traba2/jclic.js/index.html  

https://clic.xtec.cat/projects/ortogra/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/traba2/jclic.js/index.html


MATEMÀTIQUES:

- Resolc problemes.( Pàgs 220 i 221)

- Comprove el que he aprés, pàgina 224.

- Fitxa taules.

- Fitxes de problemes.

 Podeu fer les activitats interactives de les pàgines 220, 222 i 225.

 j clic.

CIÈNCIES  DE LA NATURALESA:

- Encetem el tema 6: Mans a l’ obra.

- L’ energia. Lectura comprensiva de les pàgina 96 i activitats de la 97.

- Les maquines. Lectura comprensiva de les pàgina 98 i activitats de la 99.

 Videoanimació del còmic d’ obertura: Leonardo da Vinci. Pàgina 94.

 Podeu fer les activitats interactives d´aquestes pàgines 94,96 i 98.

Per tal de facilitar-vos la tasca, us adjuntem de nou el solucionari de les activitats.

ENHORABONA I MOLT BON ESTIU !!!

A partir del dia 18 podeu trobar a la web del col·le les RECOMANACIONS D´ESTIU .


