
SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DE L´1 AL  5 DE JUNY  2n PRIMÀRIA

Hola xiquets i xiquetes! 

Ja estem a Juny!!! I com diu la dita: “Al juny, l´estiu no és lluny”.  Així que, agafem força

i energia que ja ens queda poquet per acabar!

Com sempre, intenteu fer el treball que vos proposem amb ganes, bona ortografia i

cal·ligrafia i neteja. Segur que ho fareu molt bé perquè sou molt responsables.

 I moltes gràcies a vosaltres, pares i mares, per la vostra col·laboració.

Ací teniu les nostres propostes per a la setmana. Com ja tots disposem dels llibres,

aprofitarem i farem us d’ells.

VALENCIÀ:

- En Valencià, tenim preparada una nova aventura de la  Colla de l´Esquirol: «EL

MILLOR DELS TRESORS».  Llegiu  la  lectura  (pàgs  202-  203)  i  completeu les

activitats de comprensió lectora (pàgs 204-205).

- Aprendrem a escriure normes (pàg. 207).

- Conec les paraules: Els camps semàntics (pàgina 208).

- Entenc la llengua: Els tipus d’oracions, feu els  exercicis 1 i 2 de la pàgina 209.

L’exercici 1 el podeu fer amb la mare o el pare.

-

 Podeu vore el vídeo del conte clicant a la icona de “PLAY” de la pàg   202.

 Teniu activitats interactives en les pàgines 204, 208 i 209.

CASTELLÀ:

- Libro  de  castellano,  competencia  lectora (color  verde)  Tarea  12: «El  gato

Confite», leer el poema y realizar las actividades (pág. 35 y 36)

- Libro de castellano, escritura (color turquesa) Tarea 9: Describir a una persona,

realizar las actividades de las páginas 19, 20, 21 y 22. 

- Comunicación oral (color rojo) Tarea 7: En el comedor. Realizar las actividades.

En el libro digital encontrareis la lámina y el audio de los ejercicios 1 y 2. Para

esta tarea necesitareis ver una lámina y un audio que adjuntaré en la carpeta,

por si no podéis acceder al libro digital.

- Taller de juegos (Color morado) Ficha 3: Palabras escondidas. 



MATEMÀTIQUES:

Aquesta setmana en matemàtiques tenim un repte molt gran: Multiplicar en vertical. 

Se que alguns de vosaltres ho feu molt bé, però per tal de recordar i repassar com es 

fan, us he buscat uns vídeos molt interessants:

     https://www.youtube.com/watch?v=lPs6Gf_5Oew  

     https://www.youtube.com/watch?v=RZj2JNlJSy0  

- Resolc operacions, exercicis 1, 2, 4  5 i 6 (el 3 no) de les pàgs 208 i 209.

- Multiplicar, exercicis 4 i 5 de la pàgina 211.

- Resolc operacions, exercicis 2, 3 i 5 de les pàgs 212 i 213.

 Podeu fer les activitats interactives d´aquestes pàgines.

CIÈNCIES:

- UNITAT 5 DE SOCIALS.  El meu granet d’arena. La colla farà servir la brúixola

màgica per a viatjar al passat i conéixer l’inventor: James Watt  

- Per a  descobrir  que va inventar  podeu escoltar  el  àudios i  fer  les activitats

interactives de les pàgs 90 i 91.

- Els treballs en la naturalesa. Llegir de manera comprensiva la pàg. 92 i fer les

activitats 2 , 3 i 4 de la pàg. 93.

- A mà o a màquina.  Llegir de manera comprensiva la pàg. 94 i fer les activitats

2, 3 i 4 de la pàg. 95.

- Els altres treballs. Llegir de manera comprensiva la pàg. 96 i fer les activitats 2 ,

3 i 4 de la pàg. 97.

 Podeu fer les activitats interactives d´aquestes pàgines (92-94 i 96).

També us adjunte vídeos interessants sobre els tipus de treballs:

 https://happylearning.tv/el-sector-primario-el-trabajo-y-su-  

clasificacion/

 https://www.youtube.com/watch?v=QrMfGiaG5iI  

Per tal de facilitar-vos la tasca, us fem aquesta proposta d’activitats, si per algun

motiu no podeu seguir aquest ritme, tranquils ja que disposareu dels llibres tot l’

estiu.

   BONA SETMANA!!!!!
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