
SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DEL 11 AL  15 DE MAIG  2n  PRIMÀRIA

Estimades famílies,

Una setmana més ens posem en contacte amb vosaltres per fer- vos arribar les nostres

propostes.

Pas a pas anem avançant, sempre amb optimisme i il·lusió, ja queda menys!

Com sempre,  recordeu: seguiu el  suggeriments amb llibertat  i  organitzeu-  vos  a  la

vostra conveniència.

LLENGÜES:

- Aquesta setmana proposem una nova aventura de La Colla de l´Esquirol (T- 10

pàgs 186 - 189)

 Podeu vore el vídeo del conte clicant la icona corresponent en el llibre

digital de Llengua.

- Vos proporcione algunes fitxes per repassar continguts en Castellà i Valencià.

MATEMÀTIQUES:

- Aquesta setmana continuem treballant les taules (T- 9, pàgs. 184,185 i 187).

 https://clic.xtec.cat/projects/taules2/jclic.js/index.html  

- Us adjunte la taula del 8 i la del 10.

- Us proporcione algunes fitxes per repassar càlcul i problemes.

 Us adjuntem  també “EL  RESCATE  DE LA  MAGA OMEGA”  ,  una  Escape

Room dirigida  a  estudiants  dels  primers  cursos  de  primària  on  podeu

repassar  matemàtiques  jugant amb la  família.  (No és una proposta per

aquesta setmana en particular, podeu fer ús quan us vinga de gust).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci9LN0QUSFxsgX9bG6

fNVtiSu_D9tZqoF7DS6aWo4P_Qe_Fw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci9LN0QUSFxsgX9bG6fNVtiSu_D9tZqoF7DS6aWo4P_Qe_Fw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci9LN0QUSFxsgX9bG6fNVtiSu_D9tZqoF7DS6aWo4P_Qe_Fw/viewform
https://clic.xtec.cat/projects/taules2/jclic.js/index.html


CIÈNCIES:

- Com van les plantetes? Segur que ja estan eixint. Us adjunte un full on podreu

fer un seguiment de la seua evolució ( es totalment voluntari)

- Aquesta setmana repassarem els paisatges.

 Adjunte uns vídeo que espere resulten divertits i una activitat de Jclic .

                                https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o

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

                                https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo

                                https://clic.xtec.cat/projects/paisaje2/jclic.js/index.html

Com totes  les  setmanes  us  adjuntem  fitxes  de diferents  matèries  i  el

solucionari 

d´aquestes.  Ja  fareu  l´ús  que  considereu  (podeu  imprimir-les,  repassar  i

contestar     oralment o contestar en un full o en un quadern). 

Al  mateix us facilitem un correu electrònic,  alegriarambla@gmail.com ,per a

que ens pugueu fer arribar alguna de les tasques que aneu fent o foto. Ja ho

fareu  en  la  mesura  de  les  vostres  possibilitats  i  sense  que  us  supose  cap

despesa.

A jugar i gaudir a l´aire lliure!!!
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