
TAREFAS PARA 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA (18 a 29 MAIO) 

SEMANA DO 18 AO 22 DE MAIO 

§ XUNTOS:  
- Con libro, rematar unidade 14 páxinas da 76 a 83 incluídas. 
- Sen libro, comezar unidade 14, nos libros dixitais ou pdf xuntos (páx 76 a 83) 

§ MATEMÁTICAS:  
       -     Con libro, comezar unidade 14 dende páxina 180 ata 187 incluídas. 
        -   Sen libro, comezar unidade 14,  nos libros dixitais ou pdf matemáticas (páx 180 a 187) 

§ LENGUA 
        -    Con libro, comezar unidade 14 dende páxina 178 ata 184 incluídas. 
        -   Sen libro, comezar unidade 14,  nos libros dixitais ou pdf lengua (páx 178 a 184) 

SEMANA DO 25  AO 29 DE MAIO  

§ XUNTOS: 
       -  Con libro, comezar unidade 15 páxinas da 84 a 91 incluídas. 
       -  Sen libro, comezar unidade 15, nos libros dixitais ou pdf xuntos (páx 84 a 91). 
(Non rematamos a unidade, só facemos ata a páxina 75 incluída). 

§ MATEMÁTICAS:  
        -  Con libro, rematar unidade 14, dende páxina 188 ata 193 incluídas. 
         - Sen libro, rematar unidade 14 ,  nos libros dixitais ou pdf matemáticas (páx 188 a 193) 

§ LENGUA 
        - Con libro, rematar unidade 14, dende páxina 185 ata 191 incluídas. 
      -  Sen libro, rematar unidade 14, nos libros dixitais ou pdf lengua (páx 185 a 191) 

PARA AS DÚAS SEMANAS 

§ Aclaración: coinciden os pdfs coas páxinas dos libros de texto. 
§ 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 10 e repasar as anteriores, escoitar as cancións de Miliki; 

repasar par/impar; traballar os gráficos de barras; 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 en vertical por unha cifra; problemas de sumar e restar. 

§ En lengua castellana, repasar a teoría da unidade (páx. 190 libro “Repaso de la unidad”), frases 
feitas, clases de oracións (enunciativas afirmativas, enunciativas negativas, interrogativas e 
exclamativas), uso de ¿por qué…?( para preguntar)/porque (para responder). 

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

§ Día das Letras Galegas: Adicadas este ano a Ricardo Carvalho Calero. Na páxina web 
seminariogalan.org na pestana “este ano” tedes actividades interactivas en liña. Tamén tedes 
actividades na web do cole no blog de Lingua. 

§ Seguimos facendo fichas na aula interactiva liveworksheets. 
§ RETO KAHOOT (Instruccións no Word adxunto). 


