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Àmbit matemàtic 

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

diferents àrees curriculars: www.edu365.cat/primaria i CESIRE- Àmbit de matemàtiques. 

Mates “per emportar-se”. 
 
Per a la pràctica i l’exercitació destaquem: 

 

Webs amb recursos de matemàtiques 

 

Mates per emportar-se 
Propostes d’activitats matemàtiques per fer a casa 
CESIRE mates “ take away” 

  

 

Primària de 4t a 6è 
CESIRE mates “ take away” 

 

1r i 2n d’ESO 
CESIRE mates “ take away” 

 

Història de les matemàtiques 
Història de les matemàtiques explicades a partir d’un còmic 

 

 
 

Transum 
Jocs i activitats matemàtiques 

 

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

 

IXL MATHS 
Exercicis autocorrectius de matemàtiques 

 

MATH CILENIA 
Practica les teves habilitats matemàtiques 

 

Multiplication Chart 
 

Resolució de problemes de primària 

 

Gran Prix multiplication 
Joc multi jugador que permet competir mentre practiquem la 
multiplicació 

 

Laboratori de matemàtiques Miralls 
 

Llibre de miralls 

 

Laboratori de matemàtiques Pleguem paper 
 

La papiroflèxia és un art i és una bona eina per entendre la 
geometria 

 

Sòlids geomètrics 
 

Investiga les característiques dels políedres 

http://www.edu365.cat/primaria
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-mates-take-away/inici
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-mates-take-away/inici
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-mates-take-away/prim%C3%A0ria-4t-a-6%C3%A8
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-mates-take-away/1r-i-2n-deso
https://www.edu365.cat/primaria/matematiques/historic/historia/historia.html
https://www.transum.org/Search.asp?q=Magic+Square
http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/altres_geogebra.htm
http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/altres_geogebra.htm
https://es.ixl.com/math/
http://math.cilenia.com/ca
https://www.dadsworksheets.com/charts/multiplication-chart.html
https://www.arcademics.com/games/grand-prix
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/laboratori-de-matem%C3%A0tiques/miralls-2
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/laboratori-de-matem%C3%A0tiques/plegar-paper
https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Geometric-Solids/
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Mathigon 
 

Tot tipus d’activitats matemàtiques 

 

That Quiz 
 

Matemàtiques al teu ritme 

 

Aprèn escacs amb Rey 
 
Escacs per als més joves online 

 

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

 

Beam 
 

Crea gràfics de manera ben fàcil 

 

Blockly games 
 
Bloc per iniciar-se en la programació 

 

Cubeecraft 
 
Crea el teu personatge en 3D! 

 
Vídeos del Laboratori de matemàtiques 
 
CESIRE 

 

VÍDEOS: demana l’accés al canal Youtube del CESIRE (cal acceptar cookies) 
 

 

Laboratori de matemàtiques - CESIRE 
L’àrea del cercle 
 

 

Laboratori de matemàtiques - CESIRE 
Fraccions plegant paper 
 

 

Laboratori de matemàtiques - CESIRE 
Fracció d’un nombre 
 

 

Laboratori de matemàtiques - CESIRE 
Fracció com a nombre 
 

 

Laboratori de matemàtiques - CESIRE 
Fraccions i nombres decimals 
 

 

Laboratori de matemàtiques - CESIRE 
Resoldre problemes de fraccions 
 

 
Altres recursos: 

▪ Sudokus. 
▪ Jocs de taula i de cartes, muntar puzzles o maquetes. 
▪ Papiroflèxia. 

 

https://mathigon.org/activities
https://www.thatquiz.org/ca/
https://aprendeconrey.com/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/problemesmatematics/
https://beam.venngage.com/
https://blockly.games/?lang=ca
http://www.cubeecraft.com/
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/laboratori-de-matem%C3%A0tiques/v%C3%ADdeos-dels-laboratoris-de-matem%C3%A0tiques
https://www.youtube.com/watch?v=6IV0dAbUsTA
https://www.youtube.com/watch?v=_TtaI2x0mUY
https://www.youtube.com/watch?v=c3kFjX_4MGg&list=PL7u-OLF_IPJ1GLzOthzA41KrvN99JpQkv&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=w-aBkiuXcBA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-Rbc-1robVI
https://www.youtube.com/watch?v=KFoEvBzBwAY
http://www.gamedesign.jp/flash/sudoku/sudoku.html

