cicle inicial 2N
ACTIVITATS SETMANA DEL 15 AL 19 de juny
FI DE CURS!!
I hem arribat a l’última setmana del
curs, 19 de juny serà l’últim dia
d’escola! Per això les activitats
d’aquesta setmana volem que
siguin de tancament d’aquest any i
començar a preparar-vos per 3r!
Penseu que canviareu de pis,
d’algunes
mestres,
del
pati…
quantes novetats! El que no canviarà serà la il·lusió que tingueu per
aprendre i compartir bons moments a l’escola amb les vostres amistats i
mestres.
Al setembre us esperem amb els braços ben oberts! BONES VACANCES
FAMÍLIES!
CREATIVA
El pati dels grans
L’any vinent, com cursareu 3r de primària, a l’hora del pati ja sabeu que
podreu estar al pati dels grans. Per aquest motiu, volíem saber com us
agradaria que fos aquest pati on anireu a partir del setembre. Com ara
sou experts en fer plànols i dibuixos i sabem que sou molt creatius i teniu
molta imaginació, volem que ens feu un dibuix molt detallat del que us
agradaria tenir a aquest nou pati on estareu.
Penseu en quines coses o jocs us agraden i si podrien estar al pati.
També podeu fer memòria i pensar en quines coses teníem al pati
aquest any i si, pot ser, us agradaria seguir tenint-les al dels grans!

LECTURA I ESCRIPTURA
Records de 2n
Com ja sabeu, el curs s’acaba i això ens fa molta pena a les mestres. A
més a més aquest últim trimestre ha estat una mica estrany i difícil amb

tot el que ha passat i no hem pogut passar bons moments a l’escola
juntament amb vosaltres. Per aquest motiu, ens agradaria saber què
recordeu d’aquest curs escolar tan especial que hem viscut.
Volem que escriviu a casa vostra i fent servir molt bé la memòria, tots
els moments que hem passat junts:
- Quins bons records us queden?
- Recordeu algun moment de tristesa?
- En quin moment us ho vau passar millor?
- A quins jocs jugaves i amb qui?
- Quina festa ha estat la millor per vosaltres a l’escola?
- I més records que et vinguin a la ment!
Com serà 3r?
També ens agradaria saber què penseu que us trobareu l’any vinent
quan passeu a tercer de primària. Sabeu que sereu més grans i
aprendreu noves coses interessants, us trobareu nous reptes
emocionants, pot ser nous companys també. Per això, ens agradaria que
ho escrigueu per veure què espereu del nou curs 2020/2021 que
començarem al setembre.
MATEMÀTIQUES
Comencem curs nou!
Al setembre un grup de 26 alumnes comencen tercer. Ajuda'ns a
situar-los a la nova classe en el plànol que et donem a continuació. Per
fer-ho et facilitem també unes instruccions:
Taula del costat de la porta
- Al costat de la porta seu
l’Alejandro
- Davant de l’Alejandro seu la
Yanira
- Al costat dret de la Yanira
seu en Khalid
- Al costat esquerre de
l’Alejandro seu l’Aitor
- Al costat esquerre de l’Aitor
seu en Xavier
- Al costat esquerre del Xavier
seu la Claudia

Taula del davant de l’armari
- Darrere del Xavier seu la
Samara
- Al costat esquerre de la
Samara seu en Ferran
- Davant del ferran seu la
Berta
- Al costat esquerre de la Berta
seu l’Ivan

Taula del davant de la biblioteca

Taula del davant de la taula del/la

- Darrere de l’Ivan i mirant cap mestra
a la finestra seu en Josep
- Darrere de la Yanira seu en
- Davant d’en Josep seu l’Enzo
Felipe
- Al costat dret de l’Enzo seu la
- Al costat esquerre del Felipe
Lina
seu l’Antonia
- Davant de la Lina seu l’ Abdul
- Davant de l’Antonia seu
l’Andrei
- Al costat dret de l’Andrei seu
en Nil
- Davant del Felipe seu en
Miquel
- Al costat esquerre de
l’Antonia seu l’Aboubakar
Taula del costat de la finestra
- En Ricard seu mirant a la finestra
- Al costat esquerre d’en Ricard seu en Darío
- Davant del Darío seu l’Ada
- Al costat dret de l’Ada seu en Pol
- Al cstat esquerre de l’Ada seu l’Arlette
- Entre el Pol i el Darío seu la Lovepreet

CIENTÍFIC
Festa de l’aigua!
Fa alguns cursos que l’escola organitza la Festa de l’aigua on ens
barregem nenes i nens de tots els cursos per fer jocs d’aigua un matí. Us
proposem que us munteu a casa una estona de jocs, animeu-vos, segur
que us refresqueu!! Si a casa no teniu lloc per alguns jocs, podeu anar al
parc.
- Fer bombolles amb aigua i sabó.
- Fer traspassos d’aigua en diferents recipients i anar pensant “
quantes ampolles petites plenes necessito per omplir una garrafa?”,
“quantes llaunes caben en una ampolla de litre i mig?”. Fes diferents
combinacions.
- Malabars de globus d’aigua.
- Fer punteria: amb una canyeta o disparador d’aigua, col·loca un
recipient a distància i a veure quan el pots omplir.
- Equilibri amb el cap: pots posar-te un globus, una galleda, un got o
plat i caminar sense que caigui.

Com a bones científiques i científics, pensa que l’aigua és un recurs de la
Natura que no podem malgastar!
MOVIMENT
Aquesta última setmana us proposem una manualitat amb la que
després podreu practicar llançaments i recepcions durant l’estiu.. Anem
a construir el nostre Ringo.
Mireu el vídeo per fer-ho
Com fer un Ringo
I aquest vídeo us dóna exemples de com jugar!
Accepteu el repte?
Repte ringos

I per celebrar que tots/es us heu comportat com uns herois resistint
aquest mesos, us deixo una activitat amb corda amb una cançó que
segur heu cantat aquests mesos. Bones vacances!
Resistiré
ANGLÈS

Arriben les vacances, però abans de marxar, en els següents enllaços
trobaràs activitats que t’ajudaran a consolidar continguts que hem anat
treballant al llarg d’aquest tercer trimestre!
Family
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lan
guage_(ESL)/Family_members/Family_xx190977rk

Months of the year
https://www.liveworksheets.com/vm319369nx

Material of the school
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lan
guage_(ESL)/School_supplies/School_material_et416061xe

Jungle animals
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lan
guage_(ESL)/Jungle_animals/Listen_and_drag._li192149uo

