
 
Hola a tots i a totes! 
Comença una nova setmana. Sembla que fa no res que estàvem tots i totes a classe i ja han 
passat dos mesos.  
Com cada setmana et proposem una sèrie d’activitats. Aquesta vegada anem a proposar-te 
una sèrie de reptes i dos setmanes per a realitzar-los. 
Recorda que també tens les propostes de plàstica, música, anglès, d’Educació Física i religió. 
Ànim continua amb l’esforç i interès que has mostrat fins ara. 
Recorda que estaria bé que ens enviares alguns dels vídeos o dels treballs que vas realitzant. 
Ja saps que pots utilitzar el mitjà que vulgues. 
Et recorde que els correus electrònics nostres son: 
Eva: palomino_eva@gva.es                       Azucena: lazaro_maz@gva.es 
T’estimem molt. Una forta abraçada 
  Eva i Azucena  
 
REPTE 1: Organitza el teu horari setmanal. Ha de contemplar sessions de les diferents àrees: 
Llengües, Matemàtiques, Ciències, Lectura, Anglés, Educació Física, Música i Plàstica. Els que 
teniu religió també podeu fer alguna coseta. 

REPTE 2: Reto de lengua castellana. Lectura. 
Elige un libro en castellano para leer. Si no tienes ninguno en este enlace puedes encontrar 
alguno. https://drive.google.com/drive/folders/1kpGjuQhZx0YxknbZsPtbWxTSKabJApmc 

REPTE 3: Aquest repte és un repte matemàtic. Heu de trobar deu números i realitzar una 
sèrie d’activitats amb aquests números.  

REPTE 4: Repte de ciències i Llengua valenciana. Investigació al voltant dels materials. 

REPTE 5: Repte de música 

REPTE 6: Repte d’Arts and crafts 

REPT 7: ACTIVITATS DE EDUCACIÓ FÍSICA les trobareu al següent enllaç 
https://padlet.com/sergiots23/crkr4kxgoa7qz5ka 

RECOMANACIONS D’ANGLÉS 
-Veure sèries d’animació infantil en versió original anglesa. Si teniu possibilitat, activeu 
també l’opció de subtítols en anglés.  
-Recordar el vocabulari treballat a classe: qualsevol paraula la podeu dibuixar, escriure el 
nom i ensenyar la pronunciació a la vostra família.  
- Llegir algun conte senzill en anglés. https://www.worldoftales.com/   
- També podeu buscar a Youtube: Fairy Tales.  
A l’enllaç  Activities: Amazing Rooftops podeu entrar al llibre digital. 
 

mailto:palomino_eva@gva.es
mailto:lazaro_maz@gva.es
https://drive.google.com/drive/folders/1kpGjuQhZx0YxknbZsPtbWxTSKabJApmc
https://padlet.com/sergiots23/crkr4kxgoa7qz5ka
https://elt.oup.com/student/amazingrooftops/


REPTE 1 EL MEU HORARI SETMANAL 

 

 

 
REPTE 2: Elige un libro en castellano para leer. Tienes que leerlo y al final 
grabar un video o un audio sobre el libro y enviarlo. Recuerda que nos gusta 
mucho verte o escucharte. 
 
         Título y autor 
 
  De qué trata. 
  
 
 
 
  Opinión personal, es decir, si te ha gustado o no y por qué. 
 
 
 
 



MATEMÀTIQUES 2n      
Nom _______________________________________________ 
Quin números son: 
2C + 13D + 336U= 

 
 

5C + 12D +153U= 

 

2C+ 15D+ 246U= 

 

8C + 195U= 

 

3C + 26D + 113U= 

 

15D+ 128U= 

 
 

  

 

 

   

 

                                          
     
  Escriu els deu números de major a menor 
 
 

         

 
Escriu els números que son parells (Son sis) 

 
 



 
MATEMÀTIQUES 2n      
Nom _______________________________________________ 
Realitza les operacions. Hem utilitzat els deu números 
Calcula.  
    verd clar             verd fosc                        gris                        blau fosc 
 9 9 5   6 6 6    7 7 3    6 7 3 
- 1 7 8  - 5 9 6   - 1 3 8   - 2 2 4 
                     

 
       roig                    marró                     blau clar                      taronja 
                     
 5 9 6   3 2 5    6 7 3    1 7 8 
+ 1 7 8  + 1 3 2   + 1 7 8   + 7 7 3 
                     

 

     
 

 
 
 
 

 

817 

70 70 

70 

635 

449 

774 

457 

851 

951 
951 

851 

635 



 
MATEMÀTIQUES 2n      
Nom _______________________________________________ 
Inventa problemes. Pensa i escriu un problema que es resolga sumant 773 i 138. 
Després resol  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
DADES OPERACIÓ  
 
___________           ___________ 
 
__________             ___________ 
 

          

   7 7 3     

  + 1 3 8     

          

          

          

SOLUCIÓ 
 
___________________                ___________________ 

 
Escriu S si cal sumar R si cal restar 
 Si tinc 325 euros i em gaste 132. Quants euros em queden? 

 Si la mare em dona 132 euros i jo tenia 138. Quants euros tinc ara? 

 Si al bosc hi havia 673 pins i s’han plantat 224 més. Quants pins hi ha 
ara? 

 Si a la fruiteria hi havia 596 quilos de pomes i es venen 178. Quants 
quilos de fruita queden 

 Si un xiquet mesura 132 centímetres i la seua germana mesura 138 
centímetres. Quants centímetres mesura més la germana? 

 
 
 



 

MATEMÀTIQUES 2n      
Nom _______________________________________________ 
Escriu com es llegeixen els següents números 
 
666 
 
995 
 
596 
 
325  
 
224   
 
132  
 
 
Compara els següents números 

773      673 666      673 325      995 

178      138 224      224 132      138 

596      995 325      666 178      773 

 
Escriu l’anterior i el posterior de cada número 
 995    773  

       

 673    666  

       

 596    325  

       

 224    178  

       

 138    132  



MATEMÀTIQUES 2n      
Nom _______________________________________________ 
Esbrina el número que falta 
 
                     

 5 9 6   9 9 5             

-     -      + 1 7 3   + 7 7 3 

 1 7 3   1 3 2    6 7 3    9 9 5 

 
 
                     

 9 9 5   7 7 3             

-     -      + 1 3 2   + 3 2 5 

 2 2 4   1 3 2    6 6 6    9 9 5 

  

 

423 

418 

863 

500 

222 

670 

534 641 

771 

824 

776 

124 

512 

576 

86 

688 



 
MATEMÀTIQUES 2n      
Nom _______________________________________________ 
Pensa i escriu un problema que es resolga restant  995 menys 666. Després resol  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
DADES OPERACIÓ  
 
___________           ___________ 
 
__________             ___________ 
 

          

   9 9 5     

  - 6 6 6     

          

          

          

SOLUCIÓ 
 
___________________                ___________________ 

 
Escriu  el resultat. Recorda escriure la quantitat i què es. 

Compre dotze ous i es trenquen dos. Quants queden?  

Tenia sis euros i el iaio em dona 3 més. Quants tinc 
ara? 

 

Tenia set euros i li done dos al meu germà. Quants em 
queden? 

 

Al estoig tinc huit colors i he perdut dos. Quants em 
queden? 

 

La meua germana té sis caramels i jo huit. Quants 
caramels menys té la meua germana?  

 



REPTE 4: Investigar diversos materials (un mínim de dos) i escriure un text a 
partir d’una fitxa d’observació de les seues característiques, propietats i utilitat. 
Utilitza la informació que et proporcionem. 
 
ELS MATERIALS 
Els materials son substàncies naturals o artificials, que s’utilitzen per a 
construir altres coses. 
Recorda que tots els objectes que ens envolten: com les cases, els mobles, el 
carrer, la roba, els quaderns ..., estan fets amb materials. 
    

 
     
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
 
  flexible 

rígid 
elàstic 

transparent translúcid 
opac 

dur 

bla 

llis o rugós 

suau o aspre 

fràgil 

resistent 

Es pot 

modelar 

No es pot 

modelar 



  
FITXA D’OBSERVACIÓ DE MATERIALS  
Nom del material ______________________________ 
Origen:     natural        artificial  

Com s’obté _________________________________________________ 

Duresa:   dur        bla                     

Textura:   llis        rugós                     suau         aspre 

Mal·leabilitat (es pot modelar):  

 és modelable    no és modelable     

Flexibilitat 

 és flexible (Es pot doblegar) 

 és elàstic (S’estira i torna al seu estat)   

 és rígid. 

Transparència (es pot mirar a través seu)   

  és transparent       

  és opac (no es veu a través ni passa la llum)           

  és translúcid (passa la llum però no es veu) 

Resistència         

 És fràgil (Es trenca amb facilitat)     És resistent 

Usos ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
A partir de l’observació d’un dels materials crea un text   
-Al primer paràgraf explica quin material és i d’on s’obté. 
-Al segon, escriu al voltant de les seues propietats. No cal que menciones totes, a 
soles parla de les més significatives. 
-Al tercer parla de per a què s’utilitza. 
 
Escriu el teu esborrany, corregeix-ho. Fixa’t bé en l’ortografia. 
 
Una vegada revisat, passa’l a net, pots escriure’l a un full o a l’ordinador 
afegint una imatge i enviar-lo per correu o fent foto. No oblides posar el teu 
nom 
Per Eva: palomino_eva@gva.es                  Per Azucena: lazaro_maz@gva.es 
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Doblega per les línies puntejades.   

 

GUIA DE CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA    VALENCIÀ 
Torna a llegir el teu text i busca les errades. 

• Has fet bona lletra. 
• Has separat bé les paraules i  no t’has menjat ni has afegit lletres 

ni paraules.                          
• Has posat el punt al final de cada oració. 
• Has escrit majúscula al principi del tot, després de cada punt i en 

els noms propis. 
• Has escrit correctament  

        -ca, co, cu, que, qui. güe-güi -ga, go, gu, gue, gui. qüe -qüi  ça, ço, çu, ce, ci 
-ja, jo, ju, ge, gi. (Recorda: en valencià poques paraules porten je, ji)   

• Si has escrit correctament els sons de la r suau i forta (Recorda: la doble rr s’utilitza 
quan sona fort i va entre vocals)  

• Si has escrit correctament el digraf ny. 
• Si has escrit correctament x/tx (Recorda utilitzar tx quan va entre vocals) 
• Si has escrit m davant de b i p. 
• Si has escrit b davant de r i l. 

 

  

GUIA DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA    CASTELLANO 
Vuelve a leer y busca los errores  

•Has hecho buena letra. 
•Has separado bien las palabras y no te has comido ni has añadido letras ni 

palabras.                          
•Has escrito el punto al final de cada oración. 
•Has escrito mayúscula al principio del escrito, después de cada punto y en los 

nombres propios. 
•Has escrito correctamente 

-ca, co, cu, que, qui. güe-güi -ga, go, gu, gue, gui.     
-za, zo, zu, ce, ci     

•Si has escrito correctamente el sonido de la r suave y fuerte (Recuerda que la doble 
rr se utiliza cuando suena fuerte y va entre vocales)  

•Si has escrito correctamente la ñ. 
•Si has escrito correctamente la ch. 
•Si has escrito m delante de b y p. 
•Si has escrito b delante de r i l. 

 



 
RECOMANACIONS “ARTS AND CRAFTS” PER CONTINUAR 

DESENVOLUPANT LA CREATIVITAT A CASA 

Setmanes del 15 de maig al 5 de juny  

 

Art Challenge: “More than one object” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hui vos parle del terme “art trobat” –que també es coneix com: 

“objecte trobat” (en francès “objet trouvé”, en anglès, “found art)-. Fa 

referència a l'art realitzat mitjançant l'ús d'objectes que normalment 

no es consideren artístics, moltes vegades perquè no compleixen una 

funció artística en la quotidianitat. Marcel Duchamp va ser un dels 

pioners del seu establiment a inicis de segle XX. 

 

Marcel Duchamp, obra: “The Fountain” (al Museu Moma de Nova York). 

   (És un exemple, no cal copiar!) 

 

En aquesta ocasió vos anime a fer dibuixos que ens agraden amb els objectes que tenim per 

casa. Però com ho fem? Molt senzill, has de seguir els següents passos i fixar-te en els 

exemples: 

 Steps (passos a seguir) : 

 

1. Visualització dels vídeos al canal You tube: 

-EVERYDAY objects turned fun illustrations. 

-Victor Nunes-Everyday stories. 

2. Pensa en els objectes que tens al teu voltant a diari: una llibreta, un llàpis, unes 

claus, un raspall de dents, una pesa de fruita…etc. 

3. Tria l’objecte que més t’agrade i visualitza un dibuix amb aquest objecte. 

4. A continuació, agafa un full en blanc i fes diferents dibuixos amb aquest objecte. 

Als dibuixos el spots afegir qualsevol cosa que t’agrade: ulls, cames, pèl, boca, 

cua…etc. Els pots pintar i també afegir els seu nom baix en anglès. 

5. Finalment faràs una foto (ben presentada) a la teua composició que enviaràs a la 

teua mestra. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.artelista.com/blog/obras-que-cambiaron-la-historia-del-arte-el-urinario-de-marcel-duchamp/&psig=AOvVaw1gou-zp48JQVdWI37dZ2kP&ust=1589568342899000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD92-iBtOkCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Si ens ha agradat el resultat, podem triar més d’un objecte i fer vàries composicions. Els 

alumnes més majors (i aquells/aquelles més atrevits/atrevides) poden “escriure” una 

xicoteta història utilitzant aquestes composicions junt amb frases senzilles en anglès. 

Recordeu que han de ser creacions molt clares i visuals per a poder compartir-ho de 

manera virtual amb els nostres companys i companyes. 

 

-No oblides escriure el teu nom i cognoms a l’Assumpte, així com el grup-classe i 

enviar-ho a: rosell_bla@gva.es (*En cas de no voler que el teu treball es publique al blog 

d’Arts and Crafts, comunica-ho  a la mestra). 

 

Espere que vos agrade, haveu demostrat ser uns i unes artistes. Gràcies a totes les famílies per 

participar. 

 

 Alguns exemples : 

 

    
 

  



 

 

Treball de música per a 2n de primària. 
Hola xiquets i xiquetes! 
Com esteu? Espere que tant vosaltres com les vostres famílies continueu bé. Jo tinc moltes ganes de vore-
vos.  
Estic molt contenta de rebre els dibuixos de les audicions que heu fet. Els que no ho han fet, encara estan a 
temps. Anim!! 
A continuació vos explique l'última feina que heu de fer. Ací teniu el meu correu per enviar els vídeos. 
mut_mon@gva.es 
 
De les quatre activitat que explique a continuació, heu d’elegir UNA: 
 
1- Mireu el vídeo https://youtu.be/c5h7G9bPO-c 
Heu d’aprendre la cançó i fer el ritme. En el vídeo utilitzen dos mocadors de color, no són necessaris 
només són per a diferenciar la dreta i l’esquerra. Primer ix la cançó amb ritmes i després estan els ritmes 
pas a pas. 
 
2- Mireu el vídeo https://youtu.be/qti8j5xKqSQ 
Per a realitzar els ritmes necessiteu uns pals, poden ser utensilis de cuina de fusta o plàstic, o qualsevol 
altra cosa. Com hi ha dos ritmes, vosaltres heu de fer el primer amb la música. Si teniu algun germà o algun 
familiar que vulga participar,  pot fer-ho amb el mateix ritme o l’altre ritme més difícil. 
 
3- Mireu el vídeo https://youtu.be/xXnFjflLIsc 
En aquest vídeo heu de fer el ritme. No fa falta fer el pardalet de paper, podeu agafar un ninot que tingueu 
per casa o un full de paper. En aquest ritme necessiteu l’ajuda d’altra persona que estiga en casa. 
 
4- Si sou molt creatius i teniu ganes de crear, busqueu una cançó infantil o una moderna, e inventeu un 
ritme per a eixa cançó. Podeu cantar-la vosaltres o posar l'àudio de fons. Si la cançó és molt llarga, graveu 
un tros només. 
  
Espere vos agrade aquesta activitat. 
Ànim!! Esteu fent-ho molt bé! 
Una forta abraçada. 

 
Mónica - Mestra de música 
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