
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprofita aquest espai per enganxar-hi alguna foto o fer-hi un dibuix del que més  
t’hagi agradat d’aquest estiu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nom i cognoms 
 
 

Nom de l’escola 
 
 

Nom de l’institut 
 
 

ESTIU 2018 

 



 

PRESENTACIÓ 
 

Has de preparar una presentació per al professorat que tindràs a l’institut. Pensa que no 
et coneixen, per això els has d’explicar algunes coses que els ajudin a saber com ets i què 
penses, el que saps fer millor i el que et costa més, el que t’agrada molt i el que no 
t’agrada gaire. Quines són les teves aficions, com t’agradaria que fos el teu institut i 
qualsevol altra cosa que creguis que els servirà perquè et coneguin una mica més bé.  
 
Si ho creus oportú, també pots fer-hi algun dibuix, posar-hi fotografies... 
 
Vigila que el text estigui ben escrit, llegeix-lo en veu alta després d’escriure’l, consulta el 
diccionari, a Internet pots utilitzar el diccionari DÍDAC. Pregunta a algun familiar, passa el 
corrector ortogràfic si treballes amb ordinador... 
 
Aquesta presentació la pots fer en paper i també amb l’ordinador. L’esquema podria ser: 
 
 

● Títol, nom i cognoms i foto 
 

● On i quan vaig néixer 
 

● Quina ha estat la meva última escola 
 

● Què és el que més m’agrada 
 

● Què és el que menys m’agrada 
 

● Com és la meva família 
 

● Com són els meus amics i amigues 
 

● Com m’agradaria que fos l’institut 
 

● Què és els que sé fer millor 
 

● Què és el que més em costa i per al que necessito ajuda 
 

● Què he fet aquest estiu 
 

● Final 
 

 
 



 

 

Horari i compromís – Estiu 2018 

 
Hores en què realitzaré aquest compromís: 
 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9 a 10      

10 a 11      

11 a 12      

12 a 13      

13 a 14      

Dinar      

16 a 17      

17 a 18      

18 a 19      

19 a 20      

 
Dies en què realitzaré aquest compromís: 

 

juny  juliol  agost  setembre 

dl dt dc dj dv ds dg  dl dt dc dj dv ds dg  dl dt dc dj dv ds dg  dl dt dc dj dv ds dg 

    1 2 3        1    1 2 3 4 5       1 2 

4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 

        30 31                      

 

Nom i cognoms  
 
 

Data  Signatura  



 

 

PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS  
 

Nom de l’activitat Àrea Data per realitzar-la Feta 
Valoració 

Crec que he fet l’activitat 

    Molt bé Bé Puc 
millorar-la 

He de 
millorar-la 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

ACTIVITATS DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

 (català, castellà, anglès) 
 
Aquestes activitats es poden fer en la llengua que es consideri més adient, pensant que se n’haurien de 
fer activitats variades amb les diferents llengües. 
 
A. Textos per escoltar: 
● Entrevistes (DVD, TV, cinema, ràdio, Internet...). 
● Cançons. 
● Contes/relats. 
● Poemes. 
● Teatre, titelles... 
● Pel·lícules. 
● Notícies. 
● ... 

 
B. Textos per llegir (en format paper o digital): 
● Contes. 
● Històries. 
● Còmics. 
● Revistes. 
● Notícies/diaris. 
● Poemes. 
● Correus electrònics, postals... 
● ... 

 
C. Expressió oral: 
● Explicar a un amic o amiga alguna anècdota que t’hagi passat fa poc, durant  les vacances. 
● Paraules per aprendre de memòria, frases o petits textos per recitar. 
● Preparar un conte per poder-lo explicar. 
● Preparar la conversa per anar a comprar a una botiga i després fer-ho. 
● Explicar a un amic o un familiar una pel·lícula que hagis vist o un llibre que hagis llegit. 
● Gravar algunes de les anècdotes, contes, explicacions que facis i escoltar-te després per saber 

com ho has fet. 
● ... 

 
D. Expressió escrita: 
● Diari de vacances. 
● Guies de viatge (poble, barri, rutes turístiques...). 
● Reportatge (temes diversos). 
● Entrevista. 
● Conte. 
● Postals, correus electrònics... 
● Cançons. 
● Notícies personals i emocionals (l’amic que he fet, esports que practico, jocs que m’interessen... 

). 
● Receptes de cuina que puc posar en pràctica. 
● Menús de la setmana. 
● Llistes: de la compra, del que posaré a la maleta... 
● Climogrames d’on visc i d’on vaig de vacances, amb comentaris i comparacions. 
● ... 



 

 

Per tenir en compte:  
● Les imatges, els dibuixos, els gràfics... poden acompanyar els teus textos. 
● Una bona presentació: la lletra que s’entengui, els marges..., si ho fas en paper,  i el format i el 

disseny adequat, si ho fas amb l’ordinador. 

 
Qüestionari d’autoavaluació per a l’alumne/a: 
  
Aquest és un model de qüestionari d’autoavaluació pensat per a algunes de les activitats fetes per 
l’alumnat. La seva realització li permet reflexionar sobre el que ha fet i el que ha après, quines 
dificultats ha tingut i com podria millorar els seus aprenentatges. A la vegada, és un instrument que 
facilita al professorat recollir evidències sobre el treball personal de l'alumne/a i sobre el grau de 
regulació i consciència del seu procés d'aprenentatge. 
 
 

- Descriu l’activitat que has fet. 
 
 
 
- Explica el que  t’ha agradat més de l’activitat. 
 
 
 
- Què és el que t’ha costat més de fer? 
 
 
 
- Què creus que has après fent aquesta activitat? 
 
 
 
- Explica què canviaries si la tornessis a fer. 
 
 
 

  
  



 

 

Pàgina web destinada a l’alumnat d’educació primària, amb recursos en línia de les diferents àrees 
curriculars: www.edu365.cat/primaria

 
Per a la pràctica i l’exercitació destaquem: 

 
Llengua catalana 
 
Llegir i escriure 

 

Entrena’t per llegir

 
Entrenament lector amb activitats relatives al procés de descodificació i
comprensió lectora.

 

 

Aventura’t amb l’ortografia

 
Exercicis autocorrectius d’ortografia estructurats en tres nivells de dificultat.

 

 

Trons, canons i un estel

 
La vida dels nens al 1714

 

Petites històries 
 
Per escriure històries a partir d’u

 

 

Galí 
 
Exercicis d’autoaprenentatge interactiu de la llengua catalana.

 

Escriptori primària

 
Eines per escriure i consultar

 

Crea 
 
Eines digitals per crear històries: escrites, amb dibuixos, còmics...

 
  

Recursos  

Pàgina web destinada a l’alumnat d’educació primària, amb recursos en línia de les diferents àrees 
www.edu365.cat/primaria.  

Per a la pràctica i l’exercitació destaquem:  

Entrena’t per llegir 

Entrenament lector amb activitats relatives al procés de descodificació i
comprensió lectora. 

Aventura’t amb l’ortografia 

Exercicis autocorrectius d’ortografia estructurats en tres nivells de dificultat.

Trons, canons i un estel 

La vida dels nens al 1714 
 

Per escriure històries a partir d’unes imatges seleccionades. 

Exercicis d’autoaprenentatge interactiu de la llengua catalana. 

Escriptori primària 

Eines per escriure i consultar (diccionaris, mapes...). 

Eines digitals per crear històries: escrites, amb dibuixos, còmics... 

 

Pàgina web destinada a l’alumnat d’educació primària, amb recursos en línia de les diferents àrees 

Entrenament lector amb activitats relatives al procés de descodificació i de 

Exercicis autocorrectius d’ortografia estructurats en tres nivells de dificultat. 

 



 

 

Llibres 

 

Au,  llegim! 
 
Guies de lectura dels llibres:

 

Va de llibres 
 
Per parlar i documentar

 

Què llegeixes? 
 
Fòrum per compartir les lectures dels llibres que llegeixes.

 

Genius 
 
El món dels teus llibres (especial estiu).

 
Escoltar 

 

Una mà de contes

 
Contes per escoltar tot mirant il·lustracions de diferents tècniques plàstiques.

 

Petita xarxa: notícies

 
Per llegir i escoltar les notícies d’actualitat de la malla.cat.

 

Info K 
 
 
Notícies d’actualitat per mirar i escoltar. Super 3 

 
Acollida 

 

Acollida 
 
Pràctica de llengua catalana per a alumnat nouvingut.

 
Altres recursos:  

● Llibres de lectura. 
● Revistes, còmics. 
● Quaderns de llengua en format paper (expressió escrita i comprensió lectora, ortografia...).

 
  

Guies de lectura dels llibres: 

Per parlar i documentar-te sobre llibres que pots llegir. 

Fòrum per compartir les lectures dels llibres que llegeixes. 

El món dels teus llibres (especial estiu). 

Una mà de contes 

Contes per escoltar tot mirant il·lustracions de diferents tècniques plàstiques.

Petita xarxa: notícies 

Per llegir i escoltar les notícies d’actualitat de la malla.cat. 

Notícies d’actualitat per mirar i escoltar. Super 3 - TV3. 

Pràctica de llengua catalana per a alumnat nouvingut. 

Quaderns de llengua en format paper (expressió escrita i comprensió lectora, ortografia...).

 

 

Contes per escoltar tot mirant il·lustracions de diferents tècniques plàstiques. 

Quaderns de llengua en format paper (expressió escrita i comprensió lectora, ortografia...). 



 

 

Llengua castellana 
 
Llegir i escriure 

 

Pequeñas historias  
 
Per escriure històries a partir d’unes imatges seleccionades. 

 

Ortografíate 
 
Activitats, jocs i regles d'ortografia castellana. 

 

El reloj 
 
Aprèn les hores i participa en activitats i jocs del rellotge. 

 

Clic, clic, clic 
 
Contes amb dibuixos interactius. 

 

Escriptori primària 
 
Eines per escriure i consultar (diccionaris, mapes...). 

 

Crea 
 
Eines digitals per crear històries: escrites, amb dibuixos, còmics... 

 
Escoltar 

 

Clan 
 
Vídeos, sèries i jocs de RTVE per escoltar i mirar. 

 
Llibres 

 

¡Voy a leer! 
 
Guies de lectura dels llibres: 

 
 
Altres recursos:  

● Llibres de lectura. 
● Revistes, còmics. 
● Quaderns de llengua en format paper (expressió escrita i comprensió lectora, ortografia...). 

 
  



 

 

Llengua anglesa 
 
Escoltar, llegir i escriure 

 

Eduland 
 
Aprèn vocabulari mentre jugues en diferents escenaris.

 
Escriure 

 

Story Starters 
 
Mil maneres de començar la teva història en anglès.

 
Llegir i escriure 

 

Our English friends
Sports 
 
Activitats al voltant del vocabulari dels esports i les activitats de lleure.

 

Our English friends
What can you do?

 
Activitats per practicar allò que sabem o no sabem fer.

 

Our English friends
Jobs 
 
Activitats per practicar el vocabulari relacionat amb les professions.

 

Our English friends
What are you doing?

 
Activitats per practicar com diem 

 

Our English friends
Countries 
 
Activitats al voltant dels noms dels països i les nacionalitats.

 

Our English friends
Films 
 
Activitats per practicar vocabulari relacionat amb les pel·lícules i com dir les 
pel·lícules que m’agraden i per què.

 

Our English friends
Do you like sports?

 
Activitats per aprendre a dir allò que m’agrada i que no m’agrada.

 

Our English friends
Famous people 
 
Activitats per practicar parlar i escriure sobre la meva vida i la dels que 
m’envolten. 

Aprèn vocabulari mentre jugues en diferents escenaris. 

Mil maneres de començar la teva història en anglès. 

Our English friends 

Activitats al voltant del vocabulari dels esports i les activitats de lleure.

Our English friends 
What can you do? 

Activitats per practicar allò que sabem o no sabem fer. 
Our English friends 

Activitats per practicar el vocabulari relacionat amb les professions.

Our English friends 
What are you doing? 

Activitats per practicar com diem allò que fem en aquest moment.

Our English friends 

voltant dels noms dels països i les nacionalitats. 
Our English friends 

Activitats per practicar vocabulari relacionat amb les pel·lícules i com dir les 
pel·lícules que m’agraden i per què. 
Our English friends 
Do you like sports? 

Activitats per aprendre a dir allò que m’agrada i que no m’agrada.

Our English friends 

Activitats per practicar parlar i escriure sobre la meva vida i la dels que 

Activitats al voltant del vocabulari dels esports i les activitats de lleure. 

Activitats per practicar el vocabulari relacionat amb les professions. 

allò que fem en aquest moment. 

Activitats per practicar vocabulari relacionat amb les pel·lícules i com dir les 

Activitats per aprendre a dir allò que m’agrada i que no m’agrada. 

Activitats per practicar parlar i escriure sobre la meva vida i la dels que 



 

 

 

Our English friends
My weekend 
 
Activitats per parlar i escriure sobre el que faig durant el meu temps lliure.

 
 
 

Tiny Titles 
 
Plantilles per escriure els teus propis llibres de festes i festivitats.

 

Short Stories 
 
Aplicatiu per crear històries de diferent nivell de dificultat.

 
 

Llegir i escoltar 

 

Listen and Read 
 
Llegeix, escolta i aprèn anglès 

 

http://www.esl4kids.net/songs.html

 
Cançons en anglès per 

 

Words and Pictures

 
Poemes per llegir i escoltar. També hi ha propostes d’activitats a fer.

 

The little Animals Activity Centre

 
Llibres per llegir i escoltar.

 

Cbeebies 
 
Històries per llegir organitzades per temes.

 

Children’s Storybooks online

 
 
 
Històries de nivells diferents per llegir. 

 
Per aprendre sobre temes 

 
Dinosaurs 
 
Pots llegir i aprendre coses sobre dinosaures.

 
Mammals 
 
Per aprendre sobre mamífers.

 

Volcano 
 
Per aprendre sobre volcans.

 

Rainforests 
 
Per aprendre sobre la selva i les zones tropicals.

Our English friends 

Activitats per parlar i escriure sobre el que faig durant el meu temps lliure.

Plantilles per escriure els teus propis llibres de festes i festivitats. 

Aplicatiu per crear històries de diferent nivell de dificultat. 

 

Llegeix, escolta i aprèn anglès  
http://www.esl4kids.net/songs.html 

Cançons en anglès per escoltar i aprendre. 

Words and Pictures 

Poemes per llegir i escoltar. També hi ha propostes d’activitats a fer.

The little Animals Activity Centre 

Llibres per llegir i escoltar. 

Històries per llegir organitzades per temes. 
Children’s Storybooks online 

Històries de nivells diferents per llegir. Algunes inclouen àudio. 

Pots llegir i aprendre coses sobre dinosaures. 

Per aprendre sobre mamífers. 

Per aprendre sobre volcans. 

Per aprendre sobre la selva i les zones tropicals. 

Activitats per parlar i escriure sobre el que faig durant el meu temps lliure. 

 

Poemes per llegir i escoltar. També hi ha propostes d’activitats a fer. 



 

 

 

Astronomy Puzzles 
 
Per aprendre sobre astronomia a partir de jocs. 

 
Altres recursos:  

● Llibres de lectura amb CDs. 
● Revistes. 
● Còmics. 
● Quaderns d’anglès en format paper. 

  



 

 

ACTIVITATS DE L’ÀMBIT MATEMÀTIC 
 

Proposta d’activitats de reforç d’estiu per als alumnes de 6è d’educació primària de 
l’àmbit matemàtic:  
 
 
A. Gràfica de temperatures 
Recull sistemàtic de la temperatura que marca el termòmetre cada dia a una mateixa hora del dia durant 
dues o tres setmanes. En acabar es pot fer una gràfica que reculli aquestes dades tot indicant la mitjana i 
explicar què s’hi observa. Si no es disposa de termòmetre es pot consultar la pàgina web del Servei 
Meteorològic de Catalunya. 
 
B. Despesa d’una setmana d’estiu 
Recull de la despesa familiar d’una setmana de vacances per saber quants diners es gasten. En acabar es 
pot fer un balanç indicant les diferents despeses agrupades per categories.  
 
C. Recull fotogràfic de formes geomètriques 
Àlbum fotogràfic que recull fotografies d’elements i paisatges que podem observar, quotidians, indicant 
les principals formes geomètriques que hi trobem. 
 
D. Recollida de dades horàries 
Recull sistemàtic de dades horàries durant una setmana per a la realització d’una gràfica: temps de 
dormir, temps de jugar, temps de lectura, temps de veure la tele, etc. 
 
E. Realització de mapes amb itineraris 
Recollida de dades dels itineraris realitzats durant les vacances (excursions, viatges, desplaçaments pel 
barri o pel poble...). Es pot confeccionar una taula on consti el punt de partida, el punt d’arribada, la 
distància recorreguda, el temps emprat, etc. També es poden fer servir mapes digitals (Google maps). 
 

F. Fotografiem els números 
Recull fotogràfic de la presència dels números a la vida quotidiana: botigues, porteries, marcadors, 
descomptes, anuncis, etc. Després es pot comentar, explicar, preparar endevinalles per veure si 
s’endevina on són, etc. 
 
G. On és més barat? 
Fer una llista de coses que voldríem comprar anotant el preu que té en diferents botigues. Identificar quin 
és el preu més barat, el més car i la diferència de diners que ens podríem estalviar si compréssim el més 
barat. 
 
H. Problemes matemàtics a la vida quotidiana 
Escriure l’enunciat de problemes matemàtics reals que puguem solucionar durant les vacances. 
Exemples: amb quines monedes o bitllets paguem les compres, les quantitats de plats, gots i coberts que 
necessitem per parar taula, les quantitats de menjar que necessitem per a un dinar per a tantes persones, 
repassar els comptes, el canvi d’anar a comprar, etc. 
 
I.  Quina oferta m’interessa? 



 

 

Anotar les ofertes on no hi hagi indicat el percentatge de descompte (per exemple 3x2, segona unitat a 
meitat de preu, etc.). Intuïtivament decidir quina és la millor. Després calcular el percentatge de 
descompte que et fan en l’article comprat a cadascuna de les diferents ofertes i comprovar d’aquesta 
manera si la intuïció ha estat la correcta.  
 
J. Circulació viària 
Dibuixar els diferents senyals de trànsit que es troben durant una sortida al carrer o a la carretera. 
Esbrinar què ens indica cada senyal, observar la forma i el color. Identificar cadascun dels senyals amb 
una figura geomètrica plana.  
 
 
Qüestionari d’autoavaluació per a l’alumne/a: 
  
Aquest és un model de qüestionari d’autoavaluació pensat per a algunes de les activitats fetes per 
l’alumnat. La seva realització li permet reflexionar sobre el que ha fet i el que ha après, quines dificultats 
ha tingut i com podria millorar els seus aprenentatges. A la vegada, és un instrument que facilita al 
professorat recollir evidències sobre el treball personal de l'alumne/a i sobre el grau de regulació i 
consciència del seu procés d'aprenentatge. 
 
 

- Descriu l’activitat que has fet. 
 
 
 
- Explica el que t’ha agradat més de l’activitat. 
 
 
 
- Què és el que t’ha costat més de fer? 
 
 
 
- Què creus que has après fent aquesta activitat? 
 
 
 
- Explica què canviaries si la tornessis a fer. 
 
 
 
  
  



 

 

Pàgina web destinada a l’alumnat d’educació primària, amb recursos en línia de les diferents àrees 
curriculars: www.edu365.cat/primaria
 
Per a la pràctica i l’exercitació destaquem:
 

 

Circumferència i cercl
 
Els elements bàsics de la circumferència i el cercle.

 

Cossos geomètrics I
 
Els cossos geomètrics al nostre entorn. Políedres i cossos de revolució.

 

Cossos geomètrics II
 
Els tipus de cossos geomètrics, composicions i desenvolupaments plans.

 

Rectes i angles 
 
Alguns conceptes essencials de geometria: recta, semirecta, segment i angle.

 

Angles: mesura i operacions
 
Classificació dels angles, la seva mesura i les 

 

Activitats amb geogebra 
 
Recull d'activitats que es caracteritzen perquè treballen les matemàtiques 
utilitzant aplicacions geogebra.

Polígons 
 
Identificació de les figures planes al nostre entorn.

 

Polígons I 
 
La classificació dels polígons. El joc del Tangram.

Polígons II 
 
Els quadrilàters i els triangles. El joc dels poliòminos.

 

Triangles 
 
Els tipus de triangles segons els seus costats i els seus angles. El triangle 
rectangle. 
Localitzacions d’elements en el pla
 
Les coordenades cartesianes i els recorreguts en el pla

Recursos  

Pàgina web destinada a l’alumnat d’educació primària, amb recursos en línia de les diferents àrees 
www.edu365.cat/primaria. 

Per a la pràctica i l’exercitació destaquem: 

Circumferència i cercle 

Els elements bàsics de la circumferència i el cercle. 

Cossos geomètrics I 

Els cossos geomètrics al nostre entorn. Políedres i cossos de revolució.

Cossos geomètrics II 

Els tipus de cossos geomètrics, composicions i desenvolupaments plans.

Alguns conceptes essencials de geometria: recta, semirecta, segment i angle.

Angles: mesura i operacions 

Classificació dels angles, la seva mesura i les operacions amb angles.

Activitats amb geogebra  

Recull d'activitats que es caracteritzen perquè treballen les matemàtiques 
utilitzant aplicacions geogebra. 

Identificació de les figures planes al nostre entorn. 

La classificació dels polígons. El joc del Tangram. 

quadrilàters i els triangles. El joc dels poliòminos. 

Els tipus de triangles segons els seus costats i els seus angles. El triangle 

Localitzacions d’elements en el pla 

Les coordenades cartesianes i els recorreguts en el pla. 

Pàgina web destinada a l’alumnat d’educació primària, amb recursos en línia de les diferents àrees 

Els cossos geomètrics al nostre entorn. Políedres i cossos de revolució. 

Els tipus de cossos geomètrics, composicions i desenvolupaments plans. 

Alguns conceptes essencials de geometria: recta, semirecta, segment i angle. 

operacions amb angles. 

Recull d'activitats que es caracteritzen perquè treballen les matemàtiques 

Els tipus de triangles segons els seus costats i els seus angles. El triangle 



 

 

Representacions i moviments en el pla
 
Distàncies, angles i rotacions. Plànols i escales.

 

Màquina de calcular
 
Practica les operacions calculant en un minut.

 

Geometria 
 
Definicions i trencaclos

 

Girs 
 
Enrajolem una superfície.
 

 

Matemàtiques simpàtiques
 
Jocs matemàtics. 

 

Quaderns de matemàtiques
 
Sumes, restes, multiplicacions i divisions.

 

Matemàgig 
 
Per calcular d’una manera diferent.

 

La botiga 
 
Aprèn a comprar i a utilitzar les monedes.

 

El joc de les operacions
 
Juga tot calculant.

 

Problemes matemàtics de la vida quotidiana
 
Sobre numeració, càlcul, geometria, temps, fraccions, mesures...

 

Probabilitats 
 
Aprèn probabilitat tot jugant.

 

Cubeecraft 
 
Crea el teu personatge en 3D!

 
Altres recursos: 
 

▪ Sudokus i més sudokus. 
▪ Jocs de taula i de cartes, montar puzzles o maquetes.
▪ Papiroflèxia. 

 
 
 

Representacions i moviments en el pla 

Distàncies, angles i rotacions. Plànols i escales.  

Màquina de calcular 

Practica les operacions calculant en un minut. 

Definicions i trencaclosques. 

Enrajolem una superfície. 

Matemàtiques simpàtiques 

 

Quaderns de matemàtiques 

multiplicacions i divisions. 

Per calcular d’una manera diferent. 

Aprèn a comprar i a utilitzar les monedes. 

El joc de les operacions 

Juga tot calculant. 

Problemes matemàtics de la vida quotidiana 

Sobre numeració, càlcul, geometria, temps, fraccions, mesures...

Aprèn probabilitat tot jugant. 

Crea el teu personatge en 3D! 

Jocs de taula i de cartes, montar puzzles o maquetes. 

Sobre numeració, càlcul, geometria, temps, fraccions, mesures... 



 

 

Si ja has acabat les activitats d’estiu que inclouràs en la teva carpeta d’aprenentatge, ja pots 
respondre i reflexionar sobre el que has fet i has après. Respon el qüestionari següent, pensant 
quina és la teva valoració per a cadascuna de les afirmacions. Després comparteix el que has 
posat amb els teus familiars per comprovar si estan d’acord amb el que tu creus o per si et volen 
fer algun comentari. 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC  
 

Pots especificar quina llengua avalues fent servir un identificador diferent per cada llengua (per exemple, utilitzant 
C per català, AR per aranès, E per castellà, AN per anglès o F per francès ). 

 
Comprensió oral i escrita 
 Gens Poc Bastant Molt  

Quan he llegit o escoltat un text puc explicar el 
que diu. 

    

Sé trobar la informació que busco o que em 
demanen. 

    

Sé trobar de cada paràgraf (capítol...) la 
informació més important. 

    

Recordo i relaciono el que llegeixo i escolto 
amb el que ja sabia sobre el tema. 

    

Quan explico el que he llegit, ho faig seguint 
l’ordre en que està exposat en el text. 

    

 
Expressió escrita 
 Gens Poc Bastant Molt  

Quan algú llegeix un text que jo he escrit  
entén el que hi diu. 

    

Quan escric, utilitzo paraules variades i evito 
les repeticions. 

    

Quan escric no faig gaire faltes d’ortografia o 
tinc pocs dubtes de com s’escriuen les 
paraules. 

    

Quan escric tinc pocs dubtes de com 
s’escriuen les paraules. 

    

Quan escric el text a mà tinc cura de la 
presentació. 

    

Quan escric el text amb l’ordinador tinc cura 
de la presentació. 

    

 
Expressió oral 
 

Gens Poc Bastant Molt  

Sé explicar ordenadament allò que vull dir. 
 

    

Quan parlo, utilitzo un vocabulari adequat 
(paraules) per a allò que vull dir. 

    

Per comunicar-me sé: fer preguntes, 
respondre, presentar-me... 

    

Quan escolto contes, cançons, diàlegs, sé 
repetir les frases amb l’entonació i la 
pronúncia adequades. 

    



 

 

 
 

ÀMBIT MATEMÀTIC  
 

Numeració i càlcul Gens Poc Bastant Molt  

A la meva vida diària sé quan he de sumar, 
restar, multiplicar o dividir per resoldre un 
problema. 

    

Puc realitzar mentalment operacions de 
càlcul senzilles amb nombres d’una i de dues 
xifres. 

    

Comprenc els enunciats dels problemes 
matemàtics i sé quines operacions he de 
realitzar. 

    

 
Relacions i canvis Gens Poc Bastant Molt  

Sé elaborar gràfiques a partir de dades.  
 

    

Quan veig una gràfica identifico els valors 
màxims i els mínims. 

    

Puc calcular el preu final d’un objecte sabent 
el preu original i el descompte aplicat. 

    

Sé utilitzar una taula per presentar  i 
relacionar les dades obtingudes en una 
experiència. 

    

  
Espai i forma  Gens Poc Bastant Molt  

Identifico formes geomètriques en els 
objectes que veig al meu voltant. 

    

Conec el nom i identifico les principals 
formes geomètriques. 

    

Sé orientar-me pel meu barri o poble 
utilitzant un mapa. 

    

 
Mesura Gens Poc Bastant Molt  

Quan em donen una mesura puc imaginar-
me el que representa. 

    

Sé utilitzar les 
unitats adequades  
per donar 
correctament 
qualsevol mesura. 

capacitat     
volum     
superfície     
longitud     
temps     

 
Estadística i atzar Gens Poc Bastant Molt  

Sé llegir i interpretar una taula amb resultats 
esportius. 

    

 
 


