
Benvolgudes nenes i nens / Benvolgudes famílies: 

Tenim per endavant uns dies de confinament i moltes estones per omplir.  Tot i 
que ja us vàrem donar unes fitxes per tal de recordar de llegir una estoneta cada 
dia, operacions i problemes, afegim unes activitats que poden servir per aprendre 
d’una manera més entretinguda. 

Volem també fer palès: 

 La importància de llegir molt i molt i molt. Històries, coneixements d’algun 
tema, petits textos,... 
 

 Mantenir la responsabilitat amb el material que utilitzem, l’ordre a 
l’habitació, fer el llit, ajudar a parar la taula i totes aquelles  tasques que ens 
encomanin. 
 

 Fer un petit horari que us ajudi a mantenir-vos ocupats i alhora treballar el 
rellotge digital. 

 
 Marcar en un calendari el dia que és, quants dies manquen per final de 

mes?, quants dies porten de confinament...? Quants dies manquen per 
l’aniversari d’algun conegut?, etc... 

 
 Fer un petit diari amb les activitats que heu fet aquests dies, coses que han 

passat, el que més us ha agradat, etc. 
Tipus: 
      Dimarts 17 de març 

Aquests dies no anem a l’escola. El coronavirus és un virus 
nou que fa que estiguem tots a casa per no encomanar-nos-
el. Avui he fet una pancarta amb l’Arc de Sant Martí per 
penjar al balcó. També he vist el contacontes de la Llibreria 
del Genet Blau. 
El millor ha estat quan.... 
 

 

 

 

Per accedir a les webs poseu el ratolí sobre la imatge o el títol 
i feu Control+Clic 

 



Llengua 

 

• Aquests dies pots aprofitar per llegir molt: 
llibres, contes, còmics, revistes… 

 
 

 

• M’endevines? Web amb un gran recull 
d’endevinalles per infants d’Infantil i 
Primària. 

 

 

 

• Una mà de contes 

És una web que recull una gran quantitat 
de vídeos que expliquen contes molt 
originals. Una veu en off explica la 
història i s’il·lustra amb tècniques 
artístiques molt diferent. Visita la 
web Una mà de contes i descobreix 
MOLTS contes. 

 

• Entrena’t a llegir 

En aquesta pàgina trobaràs una sèrie 
d’activitats que et seran útils per millorar 
la teva lectura. Aprendràs a llegir més de 
pressa  i comprendràs millor el que 
llegeixes. Les activitats estan repartides 
en tres nivells: Comença a córrer, mig 
fons i marató. 
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• Els contes d’en Tom i la Laia 

En aquesta pàgina trobaràs contes 
interactius per llegir, escoltar i fer 
activitats de comprensió de la lectura. 
Contes adreçats a Educació infantil i Cicle 
Inicial. 

 

 

 

• Lectura eficaç 

En aquesta web descobriràs un gran 
recull d’exercicis per millorar la lectura. 
Aquests exercicis són molt útils per 
treballar la percepció visual i la 
comprensió mental del que s’ha llegit. 

 
 • Consciència fonològica 

Joc per treballar la segmentació de 
paraules, rimes, sons d’una paraula.. 

 
 • Joc de travades 

Joc per treballar els grups consonàntics: 
pl, fl, pr, br... 

 
 

 

 

 

• Mots encreuats 

 

 • Busca la paraula 

Joc de lectura i agudesa visual 
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 • L’hivern 

Jocs de llengua: camps semàntics, temps 
verbals, ordenar frases... 

 
 

 

 

• Contes bojos 

Una pàgina web que conté diferents 
plantilles per elaborar contes molt 
esbojarrats. Per començar cal omplir 
unes paraules en un formulari. Les 
paraules que es posin serviran per 
formar el conte. Quan estigui complet es 
pot llegir i imprimir. Es creen contes molt 
i molt divertits. Prova-ho 

 

• Aventura’t amb l’ortografia 

Una pàgina web que conté un recull 
d’activitats per practicar l’ortografia. Hi ha 
tres nivells de dificultat. 

Feu el nivell del NIL 

 • El petit príncep. Audioconte 

Descobreix el conte “El Petit Príncep” 
d’Antoine de Saint-Exupéry, recitat en 
català. També el pots escoltar en castellà. 

 
 • Comprensió lectora 

Lectures amb preguntes de comprensió 
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Matemàtiques 

 

• Dados. Fes càlcul mental tot jugant 
amb els daus. Un joc molt divertit. Hi ha 5 
nivells de dificultat. 

 

 

• Grand Prix Multiplication.  

Un joc de cotxes molt divertit i útil per 
practicar les taules de multiplicar. Com 
més encertis les respostes més de pressa 
anirà el teu cotxe. 

 
 

 

 

 

 

• Grand Prix Sumas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Sumes.  

 

 

 

  

 

 

 

 

• Grand Prix Restas. 
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• Taules de multiplicar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Taules de multiplicar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Jocs de multiplicar.  

 

 

 

 

 

• Càlcul mental. Diverteix-te fent 
operacions de càlcul mental 

 

 

• Ictgames. Una pàgina web amb un 
gran recull de jocs matemàtics 

 

La Longitud Web amb un recull de jocs matemàtics per 
treballar les mesures: de longitud, de pes i 
massa, de volum i capacitat. 
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El pes i la massa 

 

El volum i la capacitat 

 

 

 

Web amb un recull de jocs matemàtics per 
treballar les mesures: de longitud, de pes i 
massa, de volum i capacitat. 

 

 

• Quina hora és?  
•  Posa el rellotge a l’hora. Ho has fet bé? 

 

 

• Les hores i les pomes 

Meitats, Quarts i sencers més mitats i 
quarts. Molt recomanable per entendre i 
practicar aquests conceptes. 

 

• 

• Aprendras com funciona el rellotge i la 
distribució del temps. 

Feinetes 

 

 

• 

El rellotge analògic i el digital. Les hores 
en punt. 

Les hores 
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• 

El rellotge analògic i el digital. Les hores 
en punt i els dos quarts. 

Les hores 2/4 

 

 

 

• La motxilla. Una web que conté un 
gran recull de jocs matemàtics molt 
divertits. 

 

 

Sudokus 

 

 

 

• 

Coneixement del Medi 

Especial Coronavirus. InfoK. Descobreix més vídeos al seu canal 
de Youtube.

Descobreix un recull de 
vídeos elaborats per l’InfoK 
que fan referències a 
temàtiques actuals molt 
interessants. 

 

 

• Dinosaurios. Happy Learning Español. Descobreix més vídeos al 
seu canal de Youtube. 

En aquest canal de youtube 
trobaràs vídeos de coneixement 
del medi natural que parlen de 
les plantes, els animals, el cos 
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humà, el planeta terra, la matèria, l’efecte hivernacle… També trobaràs 
vídeos de coneixement del medi social que parlen de les diferents 
etapes de la història. 

 
• La Motxilla - transports. La Motxilla – Medi Social – Els 

transports. Aprofita per saber 
moltes coses dels transports. 
Fes una petita recerca sobre la 
part del tema que t’ha tocat 
treballar. Recorda que pots 
afegir a la recerca a google “per 
a nens” “conte”. Busca també 
petits vídeos per a nens i extreu el contingut que necessites. 

 

• Dins La Motxilla trobaràs 
també Els Animals. 
Interessants webs, jocs i 
vídeos per recordar tot allò 
que hem après (vivípars, 
omnívors….).  

 

 
 

• El Hombre De Cromagnon. Érase una vez el hombre. Trobaràs tots 
els vídeos en aquest canal de 
youtube

Descobreix una col·lecció de vídeos 
que t’explicaran les diferents etapes 
de la història. 
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• Jocs de Taula. 

Aquests dies pots aprofitar per jugar a molts jocs de taula. 

 

I sobretot aprofiteu aquests moments en família, per gaudir dels vostres fills i 
filles. 

Us transmetem tota la nostra solidaritat i afecte, esperant retrobar-nos aviat. 

 

 

Les tutores de 2n 

https://natibergada.cat/wp-content/uploads/2020/03/Audioconte-1-1.jpg�

	Benvolgudes nenes i nens / Benvolgudes famílies:
	Tenim per endavant uns dies de confinament i moltes estones per omplir.  Tot i que ja us vàrem donar unes fitxes per tal de recordar de llegir una estoneta cada dia, operacions i problemes, afegim unes activitats que poden servir per aprendre d’una ma...
	Volem també fer palès:
	 La importància de llegir molt i molt i molt. Històries, coneixements d’algun tema, petits textos,...
	 Mantenir la responsabilitat amb el material que utilitzem, l’ordre a l’habitació, fer el llit, ajudar a parar la taula i totes aquelles  tasques que ens encomanin.
	 Fer un petit horari que us ajudi a mantenir-vos ocupats i alhora treballar el rellotge digital.
	 Marcar en un calendari el dia que és, quants dies manquen per final de mes?, quants dies porten de confinament...? Quants dies manquen per l’aniversari d’algun conegut?, etc...
	 Fer un petit diari amb les activitats que heu fet aquests dies, coses que han passat, el que més us ha agradat, etc.
	Per accedir a les webs poseu el ratolí sobre la imatge o el títol i feu Control+Clic
	Llengua
	Matemàtiques
	UConeixement del Medi

