
 

TRABALLO da primeira  QUINCENA de mayo   de 2º E. P. 

 Nesta quincena aportamos o acceso a Aula virtual 

Santillana,aulavirtual.santillana .es que lle permitirá ir  aos libros de 

Lingua Galega e Lengua Castellana. Entrades a través dunha licencia 

de usuario e contraseña que é gratuita é válida ata o 30 de setembro de 

2020. Hai que ir a través do navegador CHROME. 

 

aulavirtual.santillana .es 

USUARIO :15019372-0029-0001 
 

CONTRASEÑA : w3Hc7RN5 
 
 

Cando vos pregunte se queredes gardala, “ACEPTADE” porque é 

longa e así evitamos que os nenos/as teñan que escribila de cada vez 

.Unha vez aberto o libro na unidade que queiran traballar, (nesta 

quincena Lecturas e ortografía de repaso dos temas 11  de L. Castellana 

e 12 de L. Galega ) arriba á dereita aparece unha especie de -sobre 

maletín- onde teñen os recursos: actividades interactivas,vídeos…  

Consideramos que este enlace facilita a atención educativa ao 

alumnado, porque autorregula a súa aprendizaxe e pode reforzar e 

avanzar na súa formación. 

Nos PDF de Lengua e Lingua atoparedes as lecturas, ortografía , 

gramática…  para traballar esta quincena. Buscade estes mesmos 

temas na aula virtual. 

Os traballos escritos nas fichas ou na libreta, mándanse ao email xa 

aportado anteriormente pola titora  

 

 

aulavirtual.santillana .es 

USUARIO :15019372-0029-0001 
 

CONTRASEÑA : w3Hc7RN5 



  

 

IMPORTANTE: Non esquezades escribir a data na libreta e o nome 

e a data do traballo diario nas fichas. 

 

De carácter diario, serán as seguintes actividades para continuar co 

proceso educativo nos vosos domicilios: 

 

• LENGUA CASTELLANA- LINGUA GALEGA 

 

Tanto no PDF como accedendo a Aula Virtual Santillana: 

 -Vocabulario: Copia as palabras de vocabulario que veñen ó 

principio de cada tema e escribe frases con dúas palabras que 

escollas. 

-Lecturas e comprensión lectora. 

Copia de cinco líneas de una lectura con boa letra  e respetando a 

marxen. 

Na aula virtual poden facer ditados curtos: nesta quincena 

traballaremos os de mp-mb. Tamén hai un xerador de caligrafía na 

que poden imprimir ou  ben comprar una caligrafía de Rubio do 

número 5 ou 6 (  so para aqueles que llo recomendou a titora para 

mellorar a letra). 

Visiona estos vídeos. Os atopas fácilmente si acedes por Chrome e 

escribes en Google:  

  Eduteca adjetivos para niños de primaria .  

Escolledes o primeiro que  aparece e outro vídeo de Miguel Ruíz 

Pina, ou ben copiar directamente estes enlaces: 

 https://www.youtube.com/watch?v=WubQP3SoncU 

https://www.youtube.com/watch?v=cby4iKqbc30 

https://www.youtube.com/watch?v=WubQP3SoncU
https://www.youtube.com/watch?v=cby4iKqbc30


Exercicios  de gramática e ortografía PDF e/ou  práctica na Aula 

virtual. 

- Cuida a letra e a ortografía. REVISAR POSIBLES ERROS. 

 

 

 

• MATEMÁTICAS-  

En varios documentos de Word atoparedes: 

 -Cálculo diario: sumas e restas levando, e sin 

levar… 

 -Exercicios de repaso, facede dous ou tres cada 

día. 

  - Continuar estudando e practicando a táboa de  

  multiplicar. 

 En un PDF- Problemas : Faredes un problema  

 diario de matemáticas. 

 SOCIAIS: repasade o tema 2. Facendo fichas,de reforzo e 

outra de ampliación.Debuxades o ciclo da auga e  un río 

sinalando  a súas partes. 

NATURAIS :repasade o tema 2. Facendo  fichas de 

reforzo, e de ampliación. 

 VOLUNTARIO Facer unha pirámide alimentaria, en vez 

de debuxar os alimentos, podedess recortarlos de 

folletos publicitarios. 

 

Non dubidedes en poñervos en contacto con nós para 

calquer dúbida ou aclaración. Quedamos a vosa 

disposición.  

Moito ánimo!!! 



 

   Unha aperta das titoras. 


