ORIENTACIONS D’ESTIU 2021
2n DE PRIMÀRIA
Us proposem activitats que siguin divertides, que us ajudin a
passar una bona estona i a aprendre coses noves.
Podeu escollir les que més us agradin o us vingui de gust fer. També podeu
inventar-vos-en vosaltres a partir de les que us proposem.
Si voleu podeu comprar-vos un quadern de vacances on trobareu tot tipus
d’activitats més sistemàtiques per repassar els continguts de segon de primària.
Si que us recomanem que establiu conjuntament amb la vostra família quins dies
i quines estones del dia dedicareu a fer les feines més escolars. Us anirà bé per
anar agafant una rutina de treball.
Planificar-vos les estones de lleure i les estones de treball us ajudarà.

LECTURA
Llegiu cada dia una estoneta en veu alta i en companyia d’un
adult, alternant llibres en català i castellà, amb bona
entonació i fent punts, comes, interrogants i admiracions. Cal
fixar-se bé en la pronunciació de les paraules i comprendre el que heu llegit.
Recordeu que podeu anar a la Biblioteca Municipal!

Activitats relacionades amb la llengua oral i escrita
No deixeu d’escriure en català i en castellà a partir de temes que
us interessin a vosaltres i la millor manera de fer-ho és creant un
diari

d’estiu.

També,

podeu

realitzar,

puntualment,

petits

enregistraments (àudio i/o vídeos).
Primer de tot, trieu una llibreta o un quadern. Abans de començar
a escriure, el podeu decorar i folrar amb fotografies, imatges i/o dibuixos que
siguin del vostre interès i que us agradin. No oblideu incloure-hi un títol amb el
vostre nom.

Un cop preparat, podeu començar a escriure-hi. És aconsellable que ho feu
més d’un cop per setmana i que hi expliqueu les vostres vivències, tant positives
com negatives.
En un diari es poden narrar infinitat de coses, com per exemple:
- Tots els descobriments i les anècdotes més interessants que us passin.
- La diversitat d'activitats interessants i divertides que feu al llarg de tot l’estiu.
- Comentar les pel·lícules que heu vist i més us han agradat.
- Anotar els llibres que heu llegit, si us han agradat i si els recomanaríeu als
vostres companys i companyes.
- Fer una llista de cançons que ja sabeu o d’altres noves que heu après.
També, podeu escriure la lletra de les que més us agradin i explicar el
perquè.
L’estiu també és moment d’aprendre moltes coses noves. És per això que
també

podeu

provar de fer petites investigacions i resoldre així les

preguntes que us sorgeixin.
Escriure cartes o postals a la família des del lloc en el que estigueu de
vacances.
Recordeu que en el moment de començar a escriure, no podeu oblidar tot el que
heu après al llarg del Cicle Inicial:
- Mirar de no ajuntar les paraules ni deixar-vos lletres.
- Recordar i aplicar les normes ortogràfiques treballades.
- Fer bona lletra, clara i llegible.
- Revisar el text un cop acabat per detectar i corregir possibles errors.

Activitats relacionades amb la llengua
anglesa
Aquest

estiu

podeu

practicar

anglès

de

diverses

maneres:
- Explorar l’Activity Book ONLINE:
Aquí pots practicar el vocabulari après al llarg del curs, fer exercicis on line,
escoltar i cantar cançons Molts de vosaltres ja coneixeu aquesta versió del
Activity Book, ja que a principi del curs us vam donar instruccions de com entrar.
- Acabar de fer els exercicis del Activity Book PAPER:
Per fer aquests exercicis, és molt útil consultar l’Activity Book ONLINE, ja que
les dues versions van en paral·lel.
-

També et facilitem aquest enllaç on trobaràs diverses activitats d’anglès

complementàries: http://worldoffun.cambridge.es/

Activitats relacionades amb el llenguatge
matemàtic
Recordeu

que

una

de les millors maneres d’aprendre

matemàtiques és jugant, per aquest motiu us aconsellem que
jugueu a jocs de taula: l’oca, el parxís, cartes…
Practiqueu la numeració i el càlcul mental del 0 al 1000. Aquest treball el podeu
repassar de moltes maneres:
- Fer sèries comptant endavant i endarrere de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5
en 5, de 10 en 10...
- Confeccionar taules de l’1 al 100, del
201 al 300, del 301 al 400... i utilitzar-les
per treballar el càlcul mental i escrit.

Podeu jugar i practicar en parelles o en petit grup, tal com fèiem a l’escola:
- Un participant del joc li diu a l’altre: “situa’t a casella número... i afegeix o
treu…” o bé “fes … salts cap a munt/a, cap a

baix/a, a la dreta/a, a

l’esquerra”.
- Jugueu al bingo.
- Identifiqueu l'anterior i el posterior d’un nombre.
-

Descobriu números que hi ha entre dues xifres. P. ex. Troba un número

entre el 27 i el 42.
- Tapeu diversos números i descobriu quins són.
- Trieu nombres i descomposeu-los. P. ex. El número 142 està format per
1 cent, 4 deus i 2 uns.
Si repasseu abans, quants i quins números hi ha a cada columna i fila de la
taula us serà més fàcil de trobar les solucions als càlculs proposats.
- També podeu recollir els diferents tipus de tiquets de compra,identificar els
imports més alts i més baixos, relacionar el preu amb el producte, ordenar del
més barat al més car, trobar quines monedes o bitllets necessitem per a
poder-ho comprar…
- Inventar-vos petits problemes matemàtics i resoldre’ls.
- Representar de manera esquemàtica camins i recorreguts que hàgiu fet a
peu, en bicicleta...
També us volem recomanar una app molt útil i pràctica per a repassar tot el que
hem anat treballant al llarg del cicle: bmath(per tablet o móbil, hi ha un pla bàsic
que és gratuït).
També hi ha algunes webs en les que podeu trobar molts tipus d’activitats: “La
motxilla” i “CRISTIC”

Activitats relacionades amb l’expressió artística
Aprofiteu l’estiu per experimentar i expressar-vos de maneres molt diverses.
- Podeu confeccionar un àlbum amb fotografies fetes per vosaltres.
- Fer-vos una capsa per anar posant coses curioses, troballes, “tresors”.
Dibuixos amb ceres, pintures, amb papers tipus collage…
- Fer plastilina o qualsevol pasta modelable i crear els vostres propis mons
per a jugar. També us podeu crear vosaltres mateixos la plastilina.
- Fer construccions amb material de rebuig.
- Visitar museus, sales d’art...

Activitats físiques
Ja sabeu que l’estiu és un bon moment per fer qualsevol activitat física.
Mantenir-vos en forma i passar-vos-ho bé.
Fer excursions amb la família, amb els amics.
● Ballar, fer zumba, fer ioga, pilates, seguir coreografies a través de tutorials
o inventar-vos en vosaltres.
● Patinar, saltar a corda, jugar a gomes, anar amb bicicleta, fer malabars...

I sobretot passar-ho molt i molt bé!
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