2n de cicle inicial

CATALÀ

1. Completa les paraules següents amb g o gu:
tortu__ga

jo___ina

__ota

___epard

___ia

a___lla

à___ila

se__idor

presse__er

2. Escriu tres frases amb algunes de les paraules anteriors:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Llegeix el text i classifica les paraules destacades en la taula de sota:

4. Completa amb c o qu:
Es__imal

__uiner

Es__ena

__ama

Es__ola

__ilòmetre

Es__iador

mo__eta

Mo__ador

__orona

5. Escriu el plural de les paraules següents:
Fulla:___________________________

marieta: ___________________________

Herba: _________________________

muntanya: _________________________

Rosa: ___________________________

terra: _______________________________

6. Escriu el singular de les paraules següents:
Pigues: _________________________

Piques: ________________________

Formigues: ______________________

Miques: _______________________

Botigues: ________________________

Roques: _______________________

Ortigues: ________________________

Fàbriques: _____________________

7. Completa el text amb les paraules següents:
forquilla

col

Quim

Raquel

cullera

coll

A casa la ________________ fan ________________ i patata. L’aixafen amb la
________________, agafen la ________________ i .... ________________ avall cap endins! I si en
falta, a la cuina n’hi ha més –diu en ________________ -, que aquí, de gana, no en
passarem!
8. Llegeix aquestes endevinalles i escriu la solució:
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Matemàtiques

1. Encercla les equivalències que siguin correctes

2. Escriu el canvi que et donaran si compres una peça de cada i pagues cada cop
amb un euro.
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Matemàtiques

3. Relaciona:

Les cinc
Dos quarts de nou
Tres quarts de dotze
Un quart de nou

4. Posa les busques segons l’hora que sigui.

Medi natural
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ELS ANIMALS

CLASSIFICACIÓ DELS ANIMALS:
Els curs passat ja vam treballar les diferents classificacions dels animals.
Aquest curs hem començat a recordar-lo i havíem d’acabar el lap-book del curs passat.
És per això que us proposem fer l’activitat que més us vingui de gust per treballar a casa
aquest tema:
- Mural sobre les diferents classificacions dels animals:

- Fitxes o cromos d’aquells animals que mès us vinguin de gust amb la seva classificació:

Medi natural
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ELS ANIMALS

- Un quadernet sobre els vostres animals preferits amb la classificació de cadascun:

- Un lap-book com el fet a clase (ja sou experts i expertes):

- Modela animals amb plastilina i enganxa’l en un full amb la seva classificació:

Animal domèstic, vertebrat–mamífervivípar, hervíbor i terreste

Animal salvatge, vertebrat-mamífervivípar, carnivor, terrestre

Medi natural
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ELS ANIMALS

L’unic aspecte imprescindible és tenir en compte les diferents classificacions treballades

Recordeu:
Els animals es poden classificar segons si són :

•
•

Salvatges si, habitualment, viuen en llibertat. Poden viure a la selva, la sabana, el
bosc, la muntanya, el cel o el mar.
Domèstics si, habitualment, viuen amb les persones, ja sigui a les coses o les granges.

I també:

APRENEU I DIVERTIU-VOS !
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CASTELLANO

LA JIRAFA Y LA BRUJA

2n de cicle inicial

•

CASTELLANO

¿Qué comía la jirafa?
_______________________________________________________

•

¿Cómo crees que se sintió la jirafa después del chichón?
_______________________________________________________

•

¿Donde metió el pájaro la bruja?
_______________________________________________________

•

¿Cuál era el nombre de la bruja buena?
_______________________________________________________

•

¿Cómo acabó la jirafa?
_______________________________________________________

1. Busca 5 palabras en la lectura que contengan el sonido de la j y la g.

2.

Inventa una frase para cada una de estas palabras.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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INFORMÀTICA I
ROBÒTICA

INFORMÀTICA I ROBÒTICA
Passos a seguir per tal de poder seguir fent les activitats de “code” a casa:

1.

2.
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3.

4.

INFORMÀTICA I
ROBÒTICA
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INFORMÀTICA I
ROBÒTICA

5.
Es recomanable començar pel curs 1 activitat 1, per tal de
familiaritzar-se amb l’aplicació. Aquells alumnes que ja la coneguin
perquè l’han treballat poden seguir a partir de l’activitat 10.

Esperem que ho gaudiu molt!

ENGLISH
2nd grade
Hello boys and girls!!!! How are you? Per aquí ja se us troba a faltar. Esperem que
estigueu passant tots i totes uns bons dies, amb les vostres famílies, jugant,
estudiant, parlant, creant, segur que hi ha temps per tot. És el que toca ara, i tot
anirà molt bé.
Com que aquesta situació s’allargarà una mica, us volia explicar que us hem
preparat unes cosetes per no perdre el contacte i continuar repassant tot allò que
estàvem aprenent. Si necessiteu ajuda, estarem aquí per a resoldre dubtes.
Escolteu, balleu i canteu la cançó,Welcome to my school . Cliqueu al link:
https://elt.oup.com/elt/students/allaboutus/level02/songs/aau2_welcome_to_my_sc
hool_video.mp4?cc=global&selLanguage=en
1. Feu els gestos, tal i com fem a la classe, i cada dia una estoneta, fins que
gairebé us l’aprengueu de memòria. Ensenyeu a la vostra família que bé que
ho feu.

2

Llegiu les frases i al costat poseu la lletra del dibuix
correspondent.
1

There’s a toilet.

2

I like playing football.

3

There’s a playground.

4

I like playing basketball.

5

There’s a gym.

6

I don’t like playing
football.

a

b

c

d

e

f

/6 marks
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Escriviu què és cada dibuix..

3. Poseu el número a costat.

4. Reading. Lectura
Llegiu el que diu el Bob.
HELLO
MY NAME IS BOB.
I AM 7 YEARS OLD.
I AM A BOY.
MY FAVOURITE COLOUR IS
GREEN.
MY FAVOURITE NUMBER IS 2.
MY FAVOURITE FOOD IS APPLES.
MY FAVOURITE ANIMAL IS THE
KOALA.
MY FAVOURITE SPORT IS FOOTBALL.
BYE, BYE!

5. Escriu sobre tu, tal i com ho ha fet el Bob.
HELLO
MY NAME IS ………………………………..
I AM …………………….. YEARS OLD.
MY FAVOURITE COLOUR IS ………………………..
MY FAVOURITE NUMBER IS ……………………………..
MY FAVOURITE FOOD IS ………………………….. APPLES.
MY FAVOURITE ANIMAL IS …………………………………….
MY FAVOURITE SPORT IS …………………………………….
BYE, BYE!

