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Àmbit lingüístic (català, castellà, anglès) 

 
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 
de 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’unes imatges seleccionades 
 

 

Galí 
 
Exercicis d’autoaprenentatge interactiu de la llengua catalana 

 

Glops 
 
Activitats de lèxic entretingudes! 

 

Dictats en línia 
 
Dictats en línia de diferents nivells 

 

Audiovisual 

 

Audiovisual a l’aula 
 
Aprèn tot sobre el món de l'audiovisual 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/
http://www.edu365.cat/primaria
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html
https://sites.google.com/site/1714tronscanonsestel/home
http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca
http://clic.xtec.cat/gali/
https://www.edu365.cat/eso/catala/comprensio/index.html
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/
http://www.edu365.cat/eso/catala/videofoto/index.html
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Llibres 

 

Au,  llegim! 
 
Guies de lectura dels llibres: 

 

 

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 

 

CÀPSULA: Línia del temps 
 
Podràs crear línies del temps. Et permetrà visualitzar i interactuar amb 
el pas del temps 
 

 

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

 

Acollida 

 

Acollida 
 
Recursos per a alumnat nouvingut 

 
Altres recursos:  

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

ortografia...). 
 

  

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/
http://www.edu365.cat/primaria/catala/lectures/index.html
http://genius.diba.cat/estiu
http://www.unamadecontes.cat/
http://www.petitaxarxa.cat/noticies/
http://www.edu365.cat/capsules/capsula_linies_temps.html
http://www.tv3.cat/pprogrames/infok/infkSeccio.jsp?seccio=notis
http://www.edu365.cat/acollida/?page=1
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Llengua castellana 
 

Llegir i escriure 

 

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

 

Ortografíate 
 
Activitats, jocs i regles d'ortografia castellana 

 

Ortomanji 
 
Joc d'ortografia castellana 

 

Busca palabras 
 

Un diccionari amb moltes possibilitats 

 

Analizador morfosintáctico 
 

Buscar rimes/separar sílabas/buscar palabras... 

 

Educalingo 
 
El diccionari total 

 

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...). 

 
 

 
 

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/
http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=es
http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=es
http://www.edu365.cat/primaria/castella/ortografiate/index.html
https://view.genial.ly/5c9b5a12c9b30f76c2d6afbc
https://buscapalabras.com.ar/separar-en-silabas-.html
http://recursos.cnice.mec.es/analisis_sintactico/primaria/repaso1.php?enlace=1&prev=1
https://educalingo.com/es/dic-es
http://www.rtve.es/infantil/
http://www.edu365.cat/primaria/castella/lecturas/index.htm
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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 

 

Koala test 
 
Espai per a aprendre anglès 

 

Short Stories 
 
Aplicatiu per crear històries de diferent nivell de dificultat 

 

Llegir i escoltar 

 

Listen and Read  
 
Llegeix, escolta i aprèn anglès  

 

Songs ford young learners 

 
Cançons en anglès per escoltar i aprendre 

 

Children’s Storybooks online 
 
Històries de nivells diferents per llegir. Algunes inclouen àudio 

 

Simple english vídeos 
 
Vídeos per fer listenings de diferents nivells i temes 

 

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 

 

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/
http://www.edu365.cat/primaria/angles/eduland/index.html
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/index.html
http://www.koalatext.com/public/index.php/choose
http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=en
http://teacher.scholastic.com/commclub/index.htm
http://www.esl4kids.net/songs.html
http://www.magickeys.com/books/index.html
https://www.simpleenglishvideos.com/videos/
http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/
http://www.enchantedlearning.com/subjects/mammals/
http://www.enchantedlearning.com/subjects/volcano/
http://www.enchantedlearning.com/subjects/rainforest/
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Astronomy Puzzles 
 
Per aprendre sobre astronomia a partir de jocs 

 

 

National geografic and animals 
 
Vídeos, jocs, readings sobre animals 

 
Altres recursos:  

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

  

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/
http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/
https://kids.nationalgeographic.com/animals/

