
SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DEL 8 AL  12 DE JUNY  2n PRIMÀRIA

Hola xiquets i xiquetes! 

PENÚLTIMA SETMANA!!!  Estem arribant a la meta, amunt els ànims !!!!!!

Ací  teniu  les  nostres  propostes  per  a  la  setmana.  Com  sempre,   seguiu-  les  amb

llibertat i organitzeu- vos a la vostra conveniència. Com que tenim els llibres seguirem

fent us d’ells.

Recordeu:  intenteu fer el treball  que us proposem amb ganes,  bona cal·ligrafia i

ortografia i neteja en la presentació del treball.

VALENCIÀ:

- Aprenc la norma: mb i nv (pàgs 210 i 211). Fer els exercicis, preparar el dictat i

fer-lo en la llibreta.

- M’agrada llegir  ( pàgs 212 i 213) Com que no som al cole pots llegir aquest

fragment  de  teatre  amb  l’  ajuda  de  la  família,  pot  resultar  molt  divertit  ;)

Després resol els exercicis.

- Comprove el que he aprés (pàgs 216 i 217)

 Podeu fer les activitats interactives de les pàgines 210 i 217.

CASTELLANO:

- Comunicación oral (color rojo). Tarea 8. En la feria. Pág 14 y 15.

- Competencia lectora (color verde). Mi amigo el gigante. Pág 37 y 38.

- Taller de juegos (color azul). Ficha 4. Buenas ideas. Página  4.

 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:

- Calcule  mentalment, pàgina 214

- Taller de lògica, pàgina 215.

- Així mesure, pàgs  216 i 217. 

- Conec les figures, pàgs  218 i 219. 

 Podeu fer les activitats interactives de les pàgines 214, 217 i 218.

CIÈNCIES  SOCIALS:

- Serveis per a tots. Lectura comprensiva de les pàgs 98,99,100 i 101.

- Per a que serveixen els diners? Lectura comprensiva pàgs 102 i 103.

- Comprovem el que hem aprés. Fer els exercicis de les pàgs 106 i 107.

 Podeu fer  les  activitats  interactives d´aquestes  pàgines  98,99,  102 i

107.

 https://clic.xtec.cat/projects/oficis3/jclic.js/index.html  

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

BONA SETMANA !!!

https://clic.xtec.cat/projects/oficis3/jclic.js/index.html

