
TAREFAS PARA 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA (1 a 12 XUÑO) 

SEMANA DO 1 AO 5 DE XUÑO 

§ XUNTOS:  
- Con libro, continuar unidade 15 páxinas da 92 a 98 incluídas. 
- Sen libro, continuar unidade 15, nos libros dixitais ou pdf xuntos (páx 92 a 98) 

§ MATEMÁTICAS:  
       -     Con libro, comezar unidade 15 dende páxina 194 ata 200 incluídas. 
        -   Sen libro, comezar unidade 15,  nos libros dixitais ou pdf matemáticas (páx 194 a 200) 

§ LENGUA 
        -    Con libro, comezar unidade 15 dende páxina 192 ata 199 incluídas. 
        -   Sen libro, comezar unidade 15,  nos libros dixitais ou pdf lengua (páx 192 a 199) 

SEMANA DO 8  AO 12 DE XUÑO  

§ XUNTOS: 
       -  Con libro, rematar unidade 15 páxinas da 99 a 105 incluídas. 
       -  Sen libro, rematar unidade 15, nos libros dixitais ou pdf xuntos (páx 99 a 105).  

§ MATEMÁTICAS:  
        -  Con libro, rematar unidade 15, dende páxina 201 ata 207 incluídas. 
         - Sen libro, rematar unidade 15 ,  nos libros dixitais ou pdf matemáticas (páx 201 a 207) 

§ LENGUA 
        - Con libro, rematar unidade 15, dende páxina 200 ata 207 incluídas. 
      -  Sen libro, rematar unidade 15, nos libros dixitais ou pdf lengua (páx 200 a 207) 

PARA AS DÚAS SEMANAS 

§ Aclaración: coinciden os pdfs coas páxinas dos libros de texto. 
§ Libro de lectura “12 sorpresas”, seguimos avanzando e rematando. Lemos cada día unha 

páxina ata acabar o libro e se atopamos unha páxina para escribir, facémola.  
§ En matemáticas , repasar a táboas; repasar par/impar e números ordinais; traballar “seguro, 

posible, imposible”; repasar os números ata 999 ( ordenalos de maior a menor e viceversa; 
maior que, menor que, igual que); sumas e restas con levadas e multiplicar levando por unha 
cifra; problemas de sumar e restar. 

§ En lengua castellana, repasar a teoría da unidade (páx. 202 libro “Repaso de la unidad”), 
abecedario e diccionario; linguas oficiais de España; aplicación da regra ortográfica un só 
“r”detrás de “l,n,s”. 

§ Podedes seguir facendo os exercicios que veñen on line cos códigos dos vosos libros e nos 
libros dixitais no apartado “mis recursos”.  

§ Seguimos facendo fichas na aula interactiva liveworksheets. Tamén aparecen as páxinas dos 
libros de texto que podedes facer alí; as de lingua castelá é preferible facelas no libro para 
que practiquen a caligrafía. 

§ Debuxos do verán, por se lles apetece colorear. Tamén poden facer o seu propio debuxo 
relacionado co verán. 
 


