
 

La pandèmia de Coronavirus ens ha sorprès i ara ens toca a tots 

estar uns dies a casa fent bondat. Les Mestres us animem des d’aquí a tots i 

totes a seguir les instruccions que us donen els vostres pares i les autoritats 

sanitàries per ajudar a contenir l’expansió del virus i poder recuperar la 

normalitat com més aviat millor. 

Per poder aprofitar aquests dies, i evitar l’avorriment, els/les mestres de Cicle 

Superior hem preparat un recull de propostes didàctiques: com jocs interactius, 

Vídeos, Documentals, Cançons, Tutorials, Recomanacions … 

 Manteniu sobretot les rutines diàries de tasques, responsabilitat i hàbits a 

casa 

 Podeu fer un diari i anotar-hi les activitats que aneu fent durant el dia 
amb textos breus  

 
 Escriviu cartes i els podeu enviar als vostres companys  i companyes 

mitjançant el correu electrònic (amb  la supervisió dels  pares) 
 

 Fes dibuixos o imprimeix-los des de l’ordinador i pinta’ls 
 
 

 

 No vàrem poder fer el dia de la ciència a l’escola però podeu continuar 

experimentant a casa. Investigueu  

 
 

 Molts de vosaltres no podreu anar a visitar als vostres avis, pensem en 

ells i dediquem alguna estona al dia per fer alguna manualitat o prepareu 

alguna sorpresa per a ells per quan us pugueu retrobar. 

 



 No oblidem als nostres fillols de lectura, seguiu preparant lectures per a 

ells podríeu fer-los alguna petita manualitat i al tornar a l’escola els hi 

donem! 

 Jugueu molt en família segur que a casa teniu molts jocs de taula: parxís, 

oca, escacs, cartes, monopoli….. 

però sobretot,  llegeix, llegeix molt i comparteix aquesta lectura diària amb la 

família.  Ens retrobem ben aviat !!! 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE: 
 
https://enlacestic6primaria.blogspot.com/ 
https://enlacestic5primaria.blogspot.com/ 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/tria-curs-i-materia 
 
https://www.cangur.org/telecangur/ 
 
MÚSICA: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlmtT5fn4zGNlpMWU78yC7elLV5CDk6N 

 

DOCUMENTALS: 
 
https://www.ccma.cat/tv3/quequicom/ Programa sobre ciència, natura, salut i 
tecnologia. 
 
http://www.edu3.cat/ 
 
MANUALITATS:  
https://webdelmaestro.com/manualidades-faciles-manualidades-ninos/ 
 
https://www.pequeocio.com/manualidades-infantiles/ 
 
https://conideade.com/blog/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UChHrhHukVqet_y5V9LgSfsg/videos 

 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos.html 
 

RECORDEU  CONNECTAR-VOS AL  
GSUITe 
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