
PROGRAMACIÓN PARA OS ALUMNOS E ALUMNAS DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

(do 27 ao 30 de abril) 

 

** Nota: Ao final do documento poderedes ver actividades que aparecen ao longo da 

programación como documento aparte, para quen o precise imprimir (tal e como me 

solicitou algunha familia). 

 

● Luns 27 de abril 

VALORES • “Pensamos nas persoas desfavorecidas”- Moitas preguntas—lectura páxina 54 e 

responder de xeito oral á pregunta que aparece debaixo. 

• “As persoas desfavorecidas” (páxina 55) 

• Exercicios: 2 (lectura), 3 (responderase oralmente). 

MATEMÁTICAS - Inicio tema 10: “El calendario” (páxina 165), dar resposta ás preguntas desa mesma 

páxina de xeito oral. 

- “El calendario” (páxina 166-167), aspectos básicos que xa teñen adquiridos, como son 

os meses do ano e os días de cada un dos meses. 

• Exercicio 1 (páxina 166). 

• Exercicio 2, 3, 4, ademais do cadro do final (páxina 167). 

 ()L. CASTELÁ - “El verbo” (páxina 149), o que se pide é que saiban o que é un verbo e identificar 

exemplos. O que aparece en relación á conxugación e demais xa o verán con máis 

detalle para o seguinte curso: 

 

 

- Repaso tema 10 (páxina 156), exercicios 1, 2, 3 

INGLÉS  

L. GALEGA - Máis tempo para ler (páxina 152-153) 

• Lectura do texto: “Unha boa lección” 

• Exercicios: 1 e 2 (páxina 152) 

• Exercicios: 3, 4 e 5 (páxina 153).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las palabras que sirven para expresar lo que hacemos son los 
verbos”. Por ejemplo: saltar, correr, comer, escuchar, bailar, leer…. 



● Martes 28 de abril 

L.CASTELÁ - Actividades de repaso (realizar nunha folla aparte): 

1. Completa el siguiente texto con BL o BR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe sus nombres con palabras que lleven BL o BR: 

 

3. Escribe los verbos correspondientes a estos significados: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escribe una oración con el verbo BAILAR:  

MÚSICA   

MATEMÁTICAS • Táboa do 7 (páxina 168). 

• Exercicios 1, 2, 3 (páxina 168). 

• Exercicios 4, 5 (neste último só o primeiro problema) (páxina 169). 

• Ditado de número (páxina 169) 

• Escribir nunha folla a táboa do 7 (multiplicación como sumando de iguais, tal e 

como se fixo co resto das táboas). 

• Repaso de todas as táboas. 

L. GALEGA - Saber facer: “Elaboro un cartel” (páxina 154) (xa visto na área de castelá). 

• Exercicios 1, 2, 3 (páxina 154). 

• Exercicio 4 (páxina 155). 

C. SOCIAIS  - Para que utilizamos a auga? (Lectura páxina 76). 

• Ver a explicación do seguinte vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg 

https://www.youtube.com/watch?v=QAH8NsQr_JE 

• Exercicios: 1, 2, 3 (páxina 77). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg
https://www.youtube.com/watch?v=QAH8NsQr_JE


● Mércores 29 de abril 

 

 

 

L. CASTELÁ - Inicio tema 11: “Hace muchos años” (páxina 157), das resposta ás preguntas 

desa mesma páxina de xeito oral. 

- Tempo para falar e escoita (case todas as actividades son orais): 

• páxina 158: as preguntas que aparecen debaixo da imaxe. 

• páxina 159: exercicios 1, 3, 4 e as preguntas do cadro “Palabras sobre a 

historia” (excepto a número 1 o resto farase de xeito oral). 

ED. FÍSICA   

VALORES • “Comentamos situacións de pobreza” (páxina 56) 

• Exercicio 4 (páxina 56), tendes que facer un comentario de cada unha das 

imaxes nas que se reflexan situacións de xente en situación de pobreza 

• Medramos e melloramos; avaliámonos (páxina 57) 

• Exercicios 5, 6, 7 

MATEMÁTICAS •  Actividades de repaso táboa do 6, para realizar en folla aparte: 

1. Completa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa, además expresa cada caso en forma de suma de iguales: 

• Seguir repasando as táboas. 

C. NATUREZA - “Animais reciclados”, (páxina 74) 

***Esta actividade explicarase con máis detalle ao final da programación, xa 

que a actividade está tamén relacionada co Plan Proxecta. 



 

● Xoves 30 de abril 

 

MATEMÁTICAS • Actividades de repaso táboa do 7, para realizar en folla aparte: 

1. Completa:  

 

 

 

 

2. Completa, además expresa cada caso en forma de suma de iguales: 

 

C. SOCIAIS - Os ríos (páxina 78) 

• Lectura da páxina 78. 

• Ver o seguinte vídeo explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=5UjuCMxT_NY 

https://www.youtube.com/watch?v=Odm6kXssyV0 

• Realizar os seguintes exercicios: 1, 2, 3 (páxina 79). 

L. GALEGA -  “O verbo” (páxina 149), (concepto que xa se viu tamén en lingua castelá) o que 

se pide é que saiban o que é un verbo e identificar exemplos. Tamén saber cado un 

verbo está en presente.  

 

 

 

 

 

• Exercicios 1, 2, 3, 4 (páxina 149). 

L. CASTELÁ - Lectura tema 11 “Los patos y la tortuga” (páxinas 160-161) 

- Comprensión Lectora (páxina 162) 

PLÁSTICA  

“As palabras que serven para expresar o que facemos son os verbos. 
Por exemplo: saltar, correr, comer, escuchar, bailar, leer…. 

 
 Os verbos que nos din o que fai alguén neste momento están en 
presente. Verbos en presente, por exemplo: salto, cantamos, 

debuxan… 

https://www.youtube.com/watch?v=5UjuCMxT_NY
https://www.youtube.com/watch?v=Odm6kXssyV0


 

 ACTIVIDADE PARA O “PLAN PROXECTA”--ANIMALÍZATE 

    Esta semana continuaremos  traballando no “Plan Proxecta” “Animalízate”. 

. 

 Realizamos a nosa mascota con material de reciclaxe 

Nesta ocasión, e aproveitando que na área de Naturais estamos a estudar os animais. O 

mércores na hora de naturais realizaremos unha manualidade, tal e como aparece recollida 

na páxina 74 do libro de C. Naturais. Trátase de facer un animal con material reciclaxe, neste 

caso pode ser a vosa mascota ou aquela que vos gustaría ter (sempre relacionado cos 

animais que levamos vendo dentro de dito proxecto). 

 

    Aquí vos deixo algún enlace para ver máis exemplos: 

• https://www.amarilloverdeyazul.com/animales-con-material-reciclado/ 

• https://www.imageneseducativas.com/mas-de-20-manualidades-con-rollos-de-papel-
higienico-animales-tutoriales/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=mMCC9lELS5Y 

• https://www.youtube.com/watch?v=wy9VOvNb3U4 
 

Estes son algúns exemplos pero queda á vosa elección como realizalo.  

  Sacarase foto e enviarase (ao longo da semana cando vos avise) para poder incluíla dentro do 

proxecto. Se hai algunha dúbida contactade comigo a través de Abalar.  

 

 Vemos un vídeo de “Micos do barrio” e respondemos a unhas preguntas. 

Nesta segunda actividade, participaredes na visualización dun vídeo que a mestra Adriana 

realizou para todos nós. Trátase dun vídeo da asociación “Micos do barrio” da cal é 

voluntaria, onde se nos conta de primeira man a labor que fan todas estas persoas para 

coidar de todos aqueles gatiños que por diversas circunstancias se atopan na rúa. 

   Aquí vos deixamos o enlace para que desfrutedes del e coñezades un pouquiño máis 

sobre esta asociación: 

• https://youtu.be/BYbditgHl_o ---------“Micos do barrio” 
 

    Posteriormente, para ver se estivestes atentos ou non, ademais de ver o que recordades, 

entraredes no seguinte enlace e responderedes a unas preguntas moi sinxelas. É moi fácil!!! 

Anímate!! 

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkleQsH7wtFt2vW_hwpSHKAkP6CMQ

GFRSBqxaTLIv1ZOz2EA/viewform?usp=sf_link 

 

Grazas de antemán pola vosa colaboración. 

 

https://www.amarilloverdeyazul.com/animales-con-material-reciclado/
https://www.imageneseducativas.com/mas-de-20-manualidades-con-rollos-de-papel-higienico-animales-tutoriales/
https://www.imageneseducativas.com/mas-de-20-manualidades-con-rollos-de-papel-higienico-animales-tutoriales/
https://www.youtube.com/watch?v=mMCC9lELS5Y
https://www.youtube.com/watch?v=wy9VOvNb3U4
https://youtu.be/BYbditgHl_o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkleQsH7wtFt2vW_hwpSHKAkP6CMQGFRSBqxaTLIv1ZOz2EA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkleQsH7wtFt2vW_hwpSHKAkP6CMQGFRSBqxaTLIv1ZOz2EA/viewform?usp=sf_link


L. CASTELÁ (Martes 28 de abril) 

 

1. Completa el siguiente texto con BL o BR: 

 

2. Escribe sus nombres con palabras que lleven BL o BR: 

 

3. Escribe los verbos correspondientes a estos significados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escribe una oración con el verbo BAILAR: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS (Mércores 29 de abril) 

 

 

 

 

 
 

2. Completa, además expresa cada caso en forma de suma de iguales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Completa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS (Xoves 30 de abril) 

 

1. Completa:  

 

2. Completa, expresa cada caso en forma de suma de iguales: 

 

 

 

 


