
2n d’educació Primària   SETMANA A 

Dilluns  VALENCIÀ 
Lectura d’un llibre 

MATEMÀTIQUES:  
http://www.xtec.cat/ceip-cristofor-mestre/mates/sumar.htm 
 

CASTELLANO 
Dictado: 
Al encender la lámpara del patio de su casa, 
Amparo vio acercarse un ciempiés junto a la 
alfombra. 

Dimarts  VALENCIÀ 
Lectura d’un llibre 

MATEMÀTIQUES 
https://es.ixl.com/math/2-primaria 
Trobareu diverses competències a desenvolupar en 2n de primària 

CASTELLANO 
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-
para-ninos-primaria/lecturas-cortas-y-rapidas 
Aquí encontrareis lecturas para la 
comprensión lectora. 

Dimecres VALENCIÀ 
Lectura d’un llibre 

MATEMÀTIQUES 
https://es.ixl.com/math/2-primaria 
Trobareu diverses competències a desenvolupar en 2n de primària 

CASTELLANO 
Escribe una carta a un amigo.  

Dijous VALENCIÀ 
Lectura d’un llibre 

MATEMÀTIQUES 
http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_hora/matematiques.htm 
Trobareu activitats diverses de matemàtiques en català. 

CASTELLANO 
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-
para-ninos-primaria/lecturas-cortas-y-rapidas 
Aquí encontrareis lecturas para la 
comprensión lectora. 

Divendres VALENCIÀ 
Lectura d’un llibre 

MATEMÀTIQUES 
http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_hora/matematiques.htm 
Trobareu activitats diverses de matemàtiques en català. 

CASTELLANO 
Prepara una receta de cocina y grava un 
video sobre su realización. Explica que 
ingredientes utilizaras y después el proceso. 

 
SOCIALS  
Busca en internet paisatges de la Marina Alta i realitza un fitxer: Pega o dibuixa la imatge en mig full. Explica quin lloc és, on es troba, si es tracata d’un paisatge de 
interior o de costa i quins elements del paisatge es veuen: muntanyes, planes, valls, rius, penya-segats, platges... Aquesta activitat també pots fer-la a l’ordinador i crear 
una senzilla presentació. 
Crea una maqueta d’un riu: Que es distinga clarament el curs alt, el mitjà i el baix. 
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2n d’educació Primària   SETMANA B 

Dilluns  VALENCIÀ 
Al circ del meu poble hi ha un forçut. El forçut es 
diu Marcel i porta una cistella plena de cireres. 

MATEMÀTIQUES:  
http://www.xtec.cat/ceip-cristofor-mestre/mates/sumar.htm 
 

CASTELLANO 
Leer un libro. 

Dimarts  VALENCIÀ 
Conta un conte a la teua família i grava’t. 

MATEMÀTIQUES 
https://es.ixl.com/math/2-primaria 
Trobareu diverses competències a desenvolupar en 2n de primària en 
castellano 

CASTELLANO 
Leer un libro. 

Dimecres VALENCIÀ 
Escriu una anècdota d’alguna cosa  que passe a casa 
aquests dies. Recorda preparar un esborrany 
explicant que va passar al principi, després i 
finalment. 
Il·lustra la teua anècdota. 

MATEMÀTIQUES 
https://es.ixl.com/math/2-primaria 
Trobareu diverses competències a desenvolupar en 2n de primària 

CASTELLANO 
Leer un libro. 

Dijous VALENCIÀ 
http://www.xtec.cat/~mmontene/web/7hivern.htm 
Activitats diverses en català 

MATEMÀTIQUES 
http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_hora/matematiques.htm 
Trobareu activitats diverses de matemàtiques en català. 

CASTELLANO 
Leer un libro. 

Divendres VALENCIÀ 
 
 

 CASTELLANO 
Leer un libro. 

 
NATURALS Fer dos o tres fitxes d’animals  i dos o tres de plantes utilitzant les fitxes model que adjuntem  
“En Mundo Primaria” hi ha  una sèrie de activitats en castellà https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/entorno 
 
Altres  idees per a realitzar a casa  
Podeu fer experiments a casa https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/experimentos-de-ciencia-divertida-para-ninos/ 
Manualitats i natura https://escuelainnatura.com/la-naturaleza-en-casa/ 
Escriure un receptari de cuina. 
Escriure un llibre de contes. 
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Fitxa d’observació d’animals 

 
NOM:  ________________________ 

TIPUS D’ANIMAL                   
 vertebrat   
             Mamífer    Au    Peix   Rèptil    Amfibi 

 invertebrat  
 

Cos cobert de   
 

 
Parts del cos    
 

 
Es desplaça   
 
 

 
S’alimenta de    
 
 

      
         És     herbívor        carnívor        omnívor 

Naix   
 
 

 

      És      vivípar        ovípar 

 
 
 



Fitxa d’observació de plantes 

 

NOM:  
________________________ 

Observació de la tija 
 La tija és grossa, dura i llenyosa. Les branques estan a prou altura de terra. 
 

 És mitjana amb la tija dura i llenyosa. Les branques creixen des de terra. 
 

 És planta xicoteta amb la tija blana i flexible. 

 

 
És     arbre      arbust       herba 

 
Observació de les fulles 

Observa la vora 

 Vora llissa ENTERA                            Vora SERRADA 

 
Observa la forma 

LOBULADA   
 
 

 

CORDADA  LANCEOLADA  

 

ARREDONIDA  

 

 FORMA 
D’AGULLA 

 

 
Flors i fruits: Investiga:  
És una planta      amb flors    sense flors        amb fruit 

 
 


