
TAREFAS PARA 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

SEMANA DO 20 AO 24 DE ABRIL  

§ XUNTOS:  
- Con libro, comezar unidade 13 páxinas da 44 a 53 incluídas. 
- Sen libro, comezar unidade 13 e facer as fichas da 1 á 8 incluídas, do pdf 

adxunto de xuntos. 
§ MATEMÁTICAS:  

       -     Con libro, comezar unidade 12 dende páxina 154 ata 159 incluídas. 
        -   Sen libro, comezar unidade 12 e facer as fichas da 3 á 6 incluídas, do pdf   

adxunto de matemáticas.     
§ LENGUA 

        -    Con libro, comezar unidade 12 dende páxina 152 ata 158 incluídas. 
        -   Sen libro, comezar unidade 12  e facer as fichas da 5 á 8 incluídas, do pdf 

adxunto de lengua.  

SEMANA DO 27  AO 30 DE ABRIL  

§ XUNTOS: 
       -    Con libro, rematar unidade 13 páxinas da 54 a 63 incluídas. 
       -  Sen libro, rematar unidade 13, as fichas da 9 á 16 incluídas, do pdf de xuntos. 

§ MATEMÁTICAS:  
        -  Con libro, rematar unidade 12 dende páxina 160 ata 165 incluídas. 
         - Sen libro, rematar unidade 12 e facer as fichas da 7 á 10 incluídas, do pdf 

adxunto de matemáticas.      
§ LENGUA 

        - Con libro, rematar unidade 12 dende páxina 159 ata 165 incluídas. 
      -  Sen libro, rematar unidade 12 e facer as fichas da 9 á 12 incluídas, do pdf 
adxunto de lengua.         

PARA AS DÚAS SEMANAS 

§ Libro de lectura “12 sorpresas”, seguimos avanzando e lemos cada día unha páxina e 
se atopamos unha páxina para escribir, facémola. 

§ En matemáticas estudiar a táboa do 8 e repasar as anteriores, escoitar as cancións de 
Miliki, repasar os números ordinais (fichas 1 e 2 do pdf adxunto matemáticas), ordenar 
de maior a menor e viceversa números ata 999, comparar números (maior que, menor 
que, igual que, ata 999), cálculo mental (restar 10). 

§ En lengua castellana, repasar a teoría da unidade (fichas 1 e 2 do pdf adxunto de 
lengua), construír outros campos semánticos que se lles ocurran, singular e plural das 
palabras rematadas en –d e –z, escribir oracións cos pronomes persoais e facerlles os 
dous ditados da unidade (fichas 3 e 4 do pdf adxunto de lengua).  

§ Podedes seguir facendo os exercicios que veñen on line cos códigos dos vosos libros. 
§ Tedes 2 pdfs adxuntos con fichas de colorear coas táboas do 7 e 8 e unha mandala. 
§ Recurso interesante para traballar on line “Siembra Estrellas” se vos apetece. 
§ Seguimos pendentes da editorial para que nos permita acceso os libros dixitais. 


