
 
 

Estimadas familias do alumnado de segundo: 

Este venres 19 de xuño, remata o curso 2019-2020. As mestras de segundo queremos 

agradecer a vosa colaboración  durante estes dous últimos anos, e en especial a axuda prestada desde 

o inicio do estado de alarma. Somos conscientes de que neste período de tempo o distanciamento físico 

dificultou o noso traballo. Grazas a vós, os nenos e nenas dos nosos grupos, puideron seguir en contacto 

coas tarefas escolares.  Queremos transmitirvos o noso recoñecemento e gratitude. 

Tamén queremos ofrecervos unha serie de recomendacións de cara a época estival porque, 

aínda que a maior parte do tempo durante este período deba dedicarse ao ocio, cremos que é importante 

que os vosos fillos e fillas reforcen o traballado durante o curso. Para isto propoñémosvos exemplos de 

actividades das áreas instrumentais: 

ÁREAS DAS LINGUAS 

1.Seguir familiarizándose diariamente coa lectura, coa finalidade de non perder velocidade e 

comprensión lectora. 

2.Practicar a habilidade escrita a través de: 

 Pequenos ditados. 

 Redactar algo feito durante o día (poden facer “O seu diario de verán”). 

 Resumo dalgún dos contos que lean. 

 Contestar a preguntas de comprensión sobre as lecturas realizadas. 

É preciso prestar atención ás seguintes regras ortográficas básicas: 

 ca  co cu que qui 

 za  zo zu ce ci 

 ga go gu  gue gui güe güi 

 bla  ble  bli  blo blu 

 bra  bre  bri  bro bru 

 mp  mb 

 uso de maiúsculas ao principio das frases, despois de punto e nos nomes propios 

 só se escribe rr, se soa forte e vai entre dúas vogais 

(Débense alternar tarefas en castelán con tarefas en galego, co fin de que o neno/a adquira unha 

axeitada competencia lingüística nas dúas linguas.) 

 

 

 

 

 



 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

1. Ditado de números de 0 ata 999. 

2. Series de números ascendentes e descendentes. 

3. Sumas con e sen levadas. 

4. Restas con e sen levadas. 

5. Estudo das táboas. 

6. Problemas con unha ou dúas operacións, incluso con multiplicacións sinxelas, relacionados con cousas 

próximas aos nenos/as. 

 

  O material de traballo realizado ao longo do curso pode ser un referente e servir de guía á hora 

de propoñer actividades aos vosos fillos e fillas. 

          Posto que non deu tempo a rematar os últimos temas de Lingua Galega e Lingua Castelá, 

consideramos que sería axeitado rematalos. 

Tamén hai páxinas interesantes, nas que podedes atopar actividades apropiadas para repasar 

algúns dos contidos traballados. Algúns exemplos son os seguintes: 

 

https://www.ceiploreto.es 

 

https://es.ixl.com/math/2-primaria (todos os apartados agás fraccións) 

http://www.rinconmaestro.es/lengua/comprension/2EP.html 

https://www.tablasdemultiplicar.com/con-gatos.html 

https://drive.google.com/file/d/1VgS8_Eeuo8eh1mUrozPb7S1ibD930LAJ/view (Do 

apartado 6 deste caderno habería que seleccionar só certas actividades posto que no noso centro non se usa 

método ABN) 

 

               Sería conveniente que se fixase un horario de traballo e se establecese un lugar cómodo que 

incite ao estudo, lonxe da televisión, vídeoconsolas ou ruídos. Pódese facer ese horario por escrito, para 

que o neno/a saiba cando se lle vai esixir que traballe. É recomendable que sexa autónomo/a na 

realización das tarefas e que, unha vez rematado o traballo,  a familia llo supervise. 

Reforzaremos con loubanzas os seus esforzos e acertos e corrixirémoslle os erros sen berrarlle, pero 

insistindo en como debe facelo. 

               Ademais das sesións de traballo que se fixarán de antemán, intentaremos que o neno/a lea e 

escoite contos que nós mesmos lle podemos contar. 

https://www.ceiploreto.es/
https://es.ixl.com/math/2-primaria
http://www.rinconmaestro.es/lengua/comprension/2EP.html
https://www.tablasdemultiplicar.com/con-gatos.html
https://drive.google.com/file/d/1VgS8_Eeuo8eh1mUrozPb7S1ibD930LAJ/view


 
 

No mercado existen libros  de vacacións, que tamén son apropiados para o traballo no verán. 

Ler dez minutos e facer unha folla dun libro de vacacións é unha  opción axeitada para reforzar o 

traballado ao longo do curso. 

Tamén é necesario que o neno ou nena poida desenvolver a súa creatividade polo que poremos 

ao seu alcance materiais como: folios, lapis, tesoiras, pinturas, plastilina… para que os use cando teña 

momentos aburridos nos que non saiba que facer. Aínda que lle indiquemos como pode facer as cousas 

mellor, valoraremos o seu esforzo e outorgarémoslle importancia ás súas creacións. 

Lembrámosvos que é moi importante a actividade física. O deporte axuda aos nenos e nenas a 

desenvolverse tanto física como mentalmente,  polo que a pesar de que o contacto cos outros nenos e 

nenas debe ser limitado, animámosvos a realizar cos vosos fillos e fillas actividades ao aire libre, gozando 

da natureza e da compaña dos  máis achegados.  

Desexamos que teñades unhas felices vacacións de verán.  

 

 

                                             As titoras  de  2º  

 

 

 

 

 

 

 

 


