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La feina no és 

obligatòria, així que  

comenceu per allò que 

més us agradi! 

 

 

 

BON DIA A TOTES I TOTS!! 

 

Ja fa una setmana que el COVID-19 (Coronavirus) ens impedeix anar a l’escola i segur 

que tots vosaltres esteu cansats d’estar per casa sense poder sortir al carrer. Fins i tot, 

crec que ja us haureu cansat de tant mòbil, Play Station... i tot el que tingui a veure 

amb les noves tecnologies i reds socials. 

 

Així que amb aquest document, els mestres del cicle superior, us adjuntem unes 

activitats per tal que pugueu anar repassant tot allò que hem anat fent a l’escola durant 

el curs. 

RECOMANACIONS SISÈ 

US TROBO MOLT A FALTAR!! 
 

ESPERO TORNAR A VEURE-US AVIAT 

I PODER REINICIAR LES CLASSES, 

EN TINC MOLTES GANES. 

 

 I VOSALTRES?? 
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TRANSFORMAT AMB UN BOOKTUBER 

 

VÍDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Què és un booktuber? 

 

1r Pas: Visualiza el video de TV3 a la carta. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/a-tota-

pantalla/la-primera-booktuber-

catalana/video/5689236/ 

 

2n Pas: Busca un llibre que t’agrada, llegeix-lo 

i transformat en un booktuber. 

 

Per fer-ho millor i agafar idees visita el canal 

de la Marta Botet i si t’agrada molt fins i tot 

t’hi pots inscriure. 

 

- Recomanacions de Llibres. 

https://www.youtube.com/user/martabo

tetborras 

 

 

3r Pas: Gravat amb una càmera o amb el 

telèfon mòbil tot recomanant el llibre que 

t’has llegit.  

També pots utilitzar alguna App gratuïta per 

editar el vídeo. 

 

Quan tornem a l’escola si en teniu ganes, 

podeu portar el vídeo amb un Pen i el 

compartim amb els companys, ja veureu que 

divertit serà. 

 

ENDAVANT BOOKTUBERS!! 
 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/a-tota-pantalla/la-primera-booktuber-catalana/video/5689236/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/a-tota-pantalla/la-primera-booktuber-catalana/video/5689236/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/a-tota-pantalla/la-primera-booktuber-catalana/video/5689236/
https://www.youtube.com/user/martabotetborras
https://www.youtube.com/user/martabotetborras
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MATEMÀTIQUES – RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

 

Recordes que dilluns 23 i dimecres 25 havíem de 

fer un examen de problemes?? 

Doncs us toca practicar!! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1- Agafeu el llibre de matemàtiques i al final de 

cada tema trobareu problemes relacionats 

amb la temàtica del tema. 

 

- Podeu anar fent els problemes dels 

diferents temes que hem treballat fins ara 

a l’escola: 

o Tema:1 

o Tema:2 

o Tema:3 

o Tema:4 

o Tema: 5 

o Tema: 6 

o Tema: 7 

 

Els podeu fer a la llibreta de matemàtiques i si no 

la teniu, en qualsevol lloc. 

 

Si algú no té el llibre de matemàtiques contacteu 

amb els vostres companys per Instagram, Tic-toc 

o WhatsApp i us facilitaran les fotografies de les 

pàgines. 

 

 

2- Com ja sabeu que les matemàtiques és una de 

les meves assignatures preferides us deixo 

unes quantes activitats que podeu fer per 

distreure-us i repassar tot el que hem fet 

fins ara. 

 
(A la pàgina següent trobareu les activitats) 

 

3- També hi trobareu links per treballar amb 

l’ordinador. Empleneu la graella. Així sabré 

quins són els que més us han agradat. 
 



Escola Pràctiques I                                                                  Cicle superior 6è 

 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES – Solució rápida quinzet. 

 

1. En una prestatgeria hi havia 47 ampolles d’aigua, 10 ampolles de 

llimonada i 3 ampolles de suc de taronja. 

He tret vint-i-cinc ampolles d’aigua. Quantes ampolles d’aigua  hi han quedat? 

 

2. Pel seu sant, la Paula porta  una capsa on hi ha vint bombons i una altra 

amb 39 bombons. En Xavier està molt content perquè fa 13 anys. Quants 
bombons ha portat la Paula? 

De qui és l’aniversari?   

3. En David ha portat a classe 29 cromos de la lliga. Onze són de l’Espanyol, 
15 són del Barça i la resta són del Reial Madrid. 

Quants cromos del Reial Madrid ha portat en David?  

Si cada cromo costa 0,10 cèntims, quant valen els cromos 

que ha portat?  

4. En Pere ha fet set croissants de xocolata, 12 croissants de crema, 5 

ensaïmades i tres croissants sense farcit amb el seu oncle que és forner. 
Quants  croissants ha fet en Pere? 

Si vol repartir els croissants entre els seus cinc millors amics, 

quants croissants donarà a cadascú?  
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5. En aquest autobús hi caben 57 persones. Si ja n’han pujat 25, quantes 

persones poden pujar encara? 

 

6. Vaig d’excursió al zoològic amb cinc dels meus millors amics. Si cada 

entrada costa sis euros, quant ens costaran totes les 

entrades? 

 

(Resol el problema de dues formes diferents) 

  

7. El meu oncle té una granja de conills. Té cent conills blancs, 27 conills 

negres, 35 conills marrons i 10 ovelles. Quants conills 

té el meu oncle? 

Si per cada conill li donen dos euros i mig. Quant guanyarà 

el meu oncle?  
 

8. En David va a l’òptica i compra unes ulleres que li costen 120 €. Si li han 

sobrat vint euros, quants diners portava a la cartera? 
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9. Inventa un problema que es resolgui mitjançant 

aquesta operació:   34 x 5 

10. En un camió hi ha 23 caixes de pomes, vint caixes de peres i 15 caixes de 
joguines. Quantes caixes de fruita porta el camió? 

 

11. Una raqueta de tennis val 51 € i una raqueta de pàdel val dotze € 

menys que la de tennis. Quant val la raqueta de pàdel?  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. En una granja hi ha vint ovelles blanques, 12 ovelles negres, 5 vaques, 4 

cabres i 20 porcs.  Quantes ovelles hi ha a la granja?  
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13. En David i l’Albert volen comprar un regal a la seva amiga Anna que costa 

36 €. Si ja tenen dinou euros, quants euros necessiten per poder comprar el regal?

  

14. En un zoo hi ha tres tigres, cinc lleons, dues serps, una pantera, dos 

estruços, un cangur i quatre dofins. Quants animals de quatre potes hi ha en 

el zoo? 

 

15. A la nevera tinc cinc llaunes de cola, 2 llaunes de llimonada, quatre 

llaunes de taronjada, 3 natilles i 4 iogurts. Quantes llaunes hi ha a la nevera? 
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16. Avui he anat a la fleca i m’he comprat una pasta i un suc que m’han 

costat 2 €. Si encara tinc tres €, quants diners tenia quan vaig sortir de casa? 

 

17. En Damià tenia vint-i-quatre € per comprar el menjar del seu gos. Si torna 

a casa amb 11 €, quant li ha costat el sac de pinso que ha comprat pel seu 

gos? 

 

18. Un forner ha de fer 74 brioixos i ja n’ha fet 23. Quants brioixos li queden 

per fer? Si els ven a 0,40 euros, quants € guanyarà? 
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19. Un pescador pesca 56 peixos un dia i vint més un altre dia. El seu amic 

que es diu Joan ha pescat 34 peixos. Quants 

peixos pesca el pescador? 

Si vol repartir els peixos entre cinc peixateries, quants  peixos vendrà a cada 

botiga?  

20. En Jordi juga a bàsquet. En el partit d’avui ha fet dos triples i 5 cistelles 

de dos punts. Quants punts ha fet en Jordi? 

 

21. És l’aniversari d’en Josep i ha comprat 65 bombons per repartir entre els 
seus cinc millors amics. Quants bombons donarà a cadascú? 
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22. Inventa un problema que es resolgui 

mitjançant aquesta operació: 420 + 129 

23. Cada dia compro un pa de pagès de mig quilo. Quants quilos de pa 

compro en una setmana? I en un mes? 

 
 

2. On és més barat? 

Fes una llista de coses que voldries comprar anotant el preu que té en diferents 

botigues. Encercla el preu més barat i a la columna estalvi anota la diferència entre el 

preu més car i el més barat.    

Busca per pàgines online. Utilitza les noves tecnologies ara que ets a casa!! 

PRODUCTE  
BOTIGA 1: 

___________  

BOTIGA 2 

___________  

BOTIGA 3: 

___________  

ESTALVI  

     

     

     

 

3. Recollida de dades horàries 
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Fes un recull sistemàtic de dades horàries durant una setmana per a la 

realització d’una gràfica: hores de dormir, hores de jugar, hores de lectura, 

hores de veure la televisió, etc.  

ACTIVITAT  NOMBRE  

D’HORES  
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Completa: 

SUMAND   SUMAND   SUMA  

123  +   =  444  

MINUEND   SUBTRAHEND   DIFERÈNCIA  

4.321  –   =  4.198  

MINUEND   SUBTRAHEND   DIFERÈNCIA  

 –  864  =  1.604  

FACTOR   FACTOR   PRODUCTE  

 135   x    =   945  

DIVIDEND   DIVISOR   QUOCIENT   RESIDU  

 213   6  =   
  

4.494  :   =  642    

 :  7  =  56   4  

 

Completa aquestes operacions: 

15  X  10  =  X  10  =  900  

5,9  X  100  =  X  10  =  2.045  

50,50  X  

1.000 

 X  100  =  45.500  

63  X   X  

 

1.000 

  132.231  

150  X  

1.000 

 X  

 

=  

642.800  

8,24  X   X  1.000  567  

7,77  X  10.000  =  X  10.000  =  12.345.678  

 

:   

10   =   

  =   

100   =   

  =   
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1. Resol aquestes operacions combinades: 
 

4 + 5 x 6 =    

16 + 9 + 24 x 3 =    

50 – 25 : 5 =    

6 x 7 – 5 – 28 : 2 =    

9 + 24 : 4 + 6 x 8  =    

12 – 10 : 2 + 4 x 20 –=    

30 + 2 x 50 – 25 =    

15 + 25 + 100 : 2 – 25 =     

225 + 75 – 500 : 5 =      

 

2. Encercla els números de la següent llista que siguin 

divisibles per 5: 

 15  9  7  13  5  20  19  11  12  

Subratlla els que siguin divisibles per 3 i posa un punt a sota 
del nombre que sigui divisible per 2 i per 3. 

 

 



Escola Pràctiques I                                                                  Cicle superior 6è 

 

 

3. Dibuixa una recta numèrica i situa aquests nombres: 

 –6 –3,5  5   4  –5  7,5   0  

 
 

4. Completa aquesta taula  amb números i fraccions decimals 

equivalents: 

Fracció 

decimal:  

0  0  

 

  

Número 

decimal:  
  

4,57  5,9  

Representa 5 / 12 de pastís: 
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5. Calcula:                                                                                     

  de 30 =   de 60 =  

  de 80 =   de 450 =  

 

 

 

6. Calcula aquests percentatges: 
 

25 % de 160 =  ___________  10 % de 300 =  __________  

  

12% de 240 =_________________ 45% de 676=________________ 

  

 

ESCRIU I RESOL EL PROBLEMA 

 

Inventat un problema de descompte:  

Producte; sabates: 135€ 

Descompte: (el que vulguis) 

Quan acabarà pagant? 
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7. Completa el següent quadre: 
 

No ho hem treballat aquest curs, però segur que trobes la 

manera d’emplenar la graella. 

 

 

  
  

N. de cares     

N. de vèrtex     

N. d’arestes     

Cos rodó Sí o No   

 

 

 

Políedre Sí o No      
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ACTIVITATS ONLINE 

 

FES ANAR L’ORDINADOR TOT CONSULTANT LES 

DIFERENTS PÀGINES WEB!! 

 
 

 

Circumferència i cercle  
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/circulars1/ind 
ex.html  
Els elements bàsics de la circumferència i el cercle.  

 

Cossos geomètrics I  
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometrics1/i 
ndex.html  
Els cossos geomètrics al nostre entorn. Políedres i cossos de revolució.  

 

Cossos geomètrics II  
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometrics2/i 
ndex.html  
Els tipus de cossos geomètrics, composicions i desenvolupaments 

plans.  

 

Rectes i angles  
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/recta/index.ht 
ml  
Alguns conceptes essencials de geometria: recta, semirecta, segment i 

angle.  

 

Angles: mesura i operacions  
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/angle/index.ht 
ml  
Classificació dels angles, la seva mesura i les operacions amb angles.  

 

Polígons I  
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons/inde 
x.html 
Identificació de les figures planes al nostre entorn. 

 

Polígons I  
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons1/ind 
ex.html  
La classificació dels polígons. El joc del Tangram.  

 

Polígons II  
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons2/ind 
ex.html  
Els quadrilàters i els triangles. El joc dels poliòminos.  

 

Triangles  
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/triangle/index 
.html  
Els tipus de triangles segons els seus costats i els seus angles. El 

triangle rectangle.  

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/circulars1/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/circulars1/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometrics1/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometrics1/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometrics2/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometrics2/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/recta/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/recta/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/angle/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/angle/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons1/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons1/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons2/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons2/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/triangle/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/triangle/index.html
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Localitzacions d’elements en el pla 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/pla/index.html 

Les coordenades cartesianes i els recorreguts en el pla.  

 

 

Representacions i moviments en el pla  
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/moviment/ind ex.html  
Distàncies, angles i rotacions. Plànols i escales.   

 

Màquina de calcular  
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/maquina_calc 
ular/maquinaCalcular.html  
Practica les operacions calculant en un minut.  

 

Geometria http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm 

Definicions i trencaclosques.  

   Girs  
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/eixos_simetri 
a/index.htm  
Enrajolem una superfície.  

 

 

Matemàtiques simpàtiques  

http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicacionesboecillo-

multimedia/mates-simpaticas/matematicas-6 Jocs matemàtics.  

 

Quaderns de matemàtiques 

http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/cuadernos Sumes, restes, 

multiplicacions i divisions.  

 

Matemàgig http://gevatter.com/matemagic/  

Per calcular d’una manera diferent.  

 

La botiga 

http://www.edu365.cat/euro/botigues9.htm Aprèn 

a comprar i a utilitzar les monedes.  

 

El joc de les operacions  

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacio 

ns/joc_operacions.html Juga tot calculant.  

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/pla/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/pla/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/moviment/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/moviment/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/maquina_calcular/maquinaCalcular.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/maquina_calcular/maquinaCalcular.html
http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm
http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/eixos_simetria/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/eixos_simetria/index.htm
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones-boecillo-multimedia/mates-simpaticas/matematicas-6
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones-boecillo-multimedia/mates-simpaticas/matematicas-6
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/cuadernos
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/cuadernos
http://gevatter.com/matemagic/
http://gevatter.com/matemagic/
http://www.edu365.cat/euro/botigues9.htm
http://www.edu365.cat/euro/botigues9.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/joc_operacions.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/joc_operacions.html
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CONTROL I AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS ONLINE DE MATEMÀTIQUES 
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MANUALITAT CREATIVA AMB MATERIAL RECICLAT 

 

VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=MHcvJMa

08bk 

 

 

Visualitza el vídeo i crea el teu propi test. És 

molt fàcil i divertit. 

 

Si necessites l’ajuda de l’adult per fer algun 

pas no dubtis en demanar-li, segur que 

estaran disposats a ajudar-te. 

 

Poseu-hi imaginació i creeu testos originals.  

A l’escola possiblement en necessitarem un. 

 

ENDAVANT amb la feina!! 
 

LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

 

Durant aquests dies us vaig dir que repasseu 

tot el que havíem fet aquest segon trimestre, 

ja que en tornar farem l’examen.  

 

1- Doncs bé, pensant pensant...., també he 

buscat per la web una pàgina MOOLT 

INTERESSANT que us pot ajudar a 

repassar tota la GRAMÀTICA (que tant us 

agrada). 

 

- Doneu-hi un cop d’ull, la pàgina ho explica 

molt bé! 

- https://sites.google.com/a/xtec.cat/sise

angelabransuela/home/llengua-

catalana/gramtica 

 

És una pàgina web d’una escola si busqueu 

trobareu coses de totes les assignatures. 

ENDAVANT!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMATICA ÉS IGUAL AMB 

CATALÀ QUE AMB CASTELLÀ 

https://www.youtube.com/watch?v=MHcvJMa08bk
https://www.youtube.com/watch?v=MHcvJMa08bk
https://sites.google.com/a/xtec.cat/siseangelabransuela/home/llengua-catalana/gramtica
https://sites.google.com/a/xtec.cat/siseangelabransuela/home/llengua-catalana/gramtica
https://sites.google.com/a/xtec.cat/siseangelabransuela/home/llengua-catalana/gramtica
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EXPRESSIÓ ESCRITA EN LLENGUA 

CATALANA I CASTELLANA 

 

2- Podeu escriure un diari cada dia sobre la 

situació actual. 

3- Transformar-vos amb un reporter i 

escriure una noticia relacionada amb el 

coronavirus o qualsevol tema que sigui del 

teu interès. 

4- Redactar un text instructiu, per exemple 

una recepta de cuina del teu menjar 

preferit. 

5- Inventar-vos un conte i SOBRETOT!!! 

Acabar el del Jaume Barrull i passar-lo al 

ordinador. 

 

LECTURA I COMPRENSIÓ LECTORA 

 

Ara que disposeu de molt temps no teniu 

excusa per llegir. Doneu un cop d’ull als llibres 

que recomana la Marta Botet i segur que 

trobareu alguna temàtica que us agradi. 

 

És important llegir una mica cada dia, la 

lectura és la base per tots els aprenentatges. 

 

Així que tots a llegir. 

 

Us recomano que llegiu almenys 15 minuts 

diaris. 
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CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL SOCIAL  

1. PROJECTE UNIVERS 

Com ja sabeu les hores de medi social, les hem dedicat a fer projecte 

Univers. 

 

Ens vam quedar amb la investigació sobre els alienígenes. Doncs bé, feu 

recerca per la web i en un document Word, enganxeu tots els links 

interessants que trobeu sobre el tema. 

 

Així a l’escola ja sabreu on buscar i podreu compartir la informació amb la 

resta de companys d’equip 

 

2- MEDI SOCIAL I MEDI NATURAL 

En aquesta pàgina: Naturals 

https://blocs.xtec.cat/santpaucs/sise-2/coneixement-del-medi/ 

 

En aquesta pàgina: Socials 

https://blocs.xtec.cat/santpaucs/sise-2/coneixement-del-medi-social-i-

cultural/ 

 

En aquesta pàgina: Science 

https://blocs.xtec.cat/santpaucs/arees-de-cicle/science/ 

 

 

A l’apartat sisè i trobareu informació i materials de totes les 

assignatures. 

Llegiu i xafardejeu el medi natural i social està molt bé. (Vídeos, imatges, 

esquemes, powerpoints....) 

 

RECORDEU QUE LLEGINT S’APRENEN MOLTES COSES. 

https://blocs.xtec.cat/santpaucs/sise-2/coneixement-del-medi/
https://blocs.xtec.cat/santpaucs/sise-2/coneixement-del-medi-social-i-cultural/
https://blocs.xtec.cat/santpaucs/sise-2/coneixement-del-medi-social-i-cultural/
https://blocs.xtec.cat/santpaucs/arees-de-cicle/science/
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SCIENCE ACTIVITIES 
 

1. Some simple YouTube Science experiments for you to try at home.  

 

https://youtu.be/UMcWCOOyTAg 

 

https://youtu.be/5-hjf6DTcJ8 

 

https://youtu.be/McVpXiSttnU 

 

https://youtu.be/yU8X-fd_zQQ 

 

2. In this website there is a range of free online games about animals, plants, biology, 

chemistry, space, magnets, electricity, light or other Science topics. 

 

http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities.html 

 

3. Read some interesting information about your favourite animals and watch some 

videos. 

 

https://kids.nationalgeographic.com/animals/ 

 

https://kids.nationalgeographic.com/videos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELS ESPECIALISTES DEL CICLE  

US RECOMANEN: 

VANESA 

https://youtu.be/UMcWCOOyTAg
https://youtu.be/5-hjf6DTcJ8
https://youtu.be/McVpXiSttnU
https://youtu.be/yU8X-fd_zQQ
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities.html
https://kids.nationalgeographic.com/animals/
https://kids.nationalgeographic.com/videos/
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ARTS AND CRAFTS ACTIVITIES 

 

These are some useful websites where you can find crafts, colouring pages, printables, 

instructions about how to draw… 

 

https://www.easypeasyandfun.com/ 

 

https://www.happinessishomemade.net/ 

 

https://www.parents.com/fun/arts-crafts/kid/ 

 

https://www.thesprucecrafts.com/10-minute-crafts-for-kids-1250670 

 

https://www.highlights.com/parents/crafts/31-kids-crafts 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGLÈS 

1- Portal Edu365 

2- Clan rtve-  
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-6-8-anos/video/idiomas-london/5541789/ 

 

 
 
 
 
 
 

I HOPE YOU LIKE THEM ALL! 

SEE YOU SOON. 

VANESA 
 

ANGELS 

Everything will be fine! 

https://www.easypeasyandfun.com/
https://www.happinessishomemade.net/
https://www.parents.com/fun/arts-crafts/kid/
https://www.thesprucecrafts.com/10-minute-crafts-for-kids-1250670
https://www.highlights.com/parents/crafts/31-kids-crafts
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-6-8-anos/video/idiomas-london/5541789/
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MÚSICA 

Com sempre us dic la música està composada per a que en gaudim. Doncs això és el que 

heu de fer gaudir d’aquesta música i de qualsevol que vosaltres vulgueu escoltar. Si voleu 

aprofundir una mica més, us convido a: 

 Trobar l’estructura (diferents parts, parts que es repeteixen, tornada...) 

 Reconèixer instruments. 

 Quin tipus d’agrupació musical és? (Orquestra simfònica, Orquestra de corda, grup de 

rock...) 

 Ritmes que poden destacar. 

 

Antonio Vivaldi (Les quatre estacions: La primavera)  

https://www.youtube.com/watch?v=j6EJBV-V_fw 

 

Canon de Pachelbel (Pachelbel) 

https://www.youtube.com/watch?v=NlprozGcs80 

 

Rozalén amb Estopa (Vivir) 

https://www.youtube.com/watch?v=iqHb7Wan98E 

 

Walking on Sunshine (Katrina and the Wawes) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=MCf2AkMEmyQ&feature=emb_logo 

 

Happy (Pharrel Williams) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=ZbZSe6N_BXs&feature=emb_logo 

 

Alegria (Antònia Font) 

https://www.youtube.com/watch?v=9E5ah27Ipvw 

 

Viva la vida (Cold Play) 

https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE 

 

Bonito  (Jarabe de Palo) 

https://www.youtube.com/watch?v=xxhET61yB1A 

 

 

Lovely day (Bill Withers) 

https://www.youtube.com/watch?v=bEeaS6fuUoA 

 

On top of the world (Imagine Dragons) 

https://www.youtube.com/watch?v=w5tWYmIOWGk 

 

Feel rigth (Mark Ronson) 

EMILI 

https://www.youtube.com/watch?v=j6EJBV-V_fw
https://www.youtube.com/watch?v=NlprozGcs80
https://www.youtube.com/watch?v=iqHb7Wan98E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=MCf2AkMEmyQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=ZbZSe6N_BXs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9E5ah27Ipvw
https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE
https://www.youtube.com/watch?v=xxhET61yB1A
https://www.youtube.com/watch?v=bEeaS6fuUoA
https://www.youtube.com/watch?v=w5tWYmIOWGk
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https://www.youtube.com/watch?v=GdtVV7q-_BE 

 

Don’t stop my now (Queen) 

https://www.youtube.com/watch?v=HgzGwKwLmgM 

 

Livin’ on a prayer (Bon Jovi) 

https://www.youtube.com/watch?v=lDK9QqIzhwk 

 

Let me entertain you (Robbie Williams) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=ymPu2PdLW3I&feature=emb_logo 

 

Don’t worry we happy (Bobby McFerrin) 

https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU&feature=emb_logo 

 

Caminando por la vida (Melendi) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eznXJEjvHbk&feature=emb_logo 

 

Vivir mi vida (Marc Anthony) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=YXnjy5YlDwk&feature=emb_logo 

 

Shiny happy people (R.E.M) 

https://www.youtube.com/watch?v=YYOKMUTTDdA 

 

Heal the world (Michael Jackson) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=EqaVKSn2akc&feature=emb_logo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una abraçada ben forta. Cuideu-vos molt. 

Salut!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GdtVV7q-_BE
https://www.youtube.com/watch?v=HgzGwKwLmgM
https://www.youtube.com/watch?v=lDK9QqIzhwk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=ymPu2PdLW3I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eznXJEjvHbk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=YXnjy5YlDwk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YYOKMUTTDdA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=EqaVKSn2akc&feature=emb_logo
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EDUCACIÓ FÍSICA 

 

Hola famílies! Hola nens i nenes!  

Espero que estigueu tots bé. Aquí us passo uns exercicis per fer cada dia. En algun 

d’ells caldrà que participin també altres membres de la família, així serà més divertit! 

Us ho passareu molt bé! 

Les activitats que més t’agradin les pots anar repetint cada dia una estoneta. Així 

milloraràs cada dia més!  

Ànims guapos i guapes!!! 

 
1r DIA: DIA DE REPTES. 

Avui per començar et proposo que facis unes classes a tope! 

Hi ha molts nois i noies que pengen classes d’exercicis físics per internet. 

Personalment aquests dies jo segueixo aquests dos que et diré ara. Entra al youtube i 

escriu:  

- Orux Entrenamiento en casa. Aquest noi fa sessions d’uns 12-15 minuts, sense 

comptar l’escalfament, que pots repetir 2, 3 i 4 vegades. Comença per l’entrenament 

nº 1. Jo ja vaig pel 5!  ; ) Fins a quin entrenament arribaràs?  

- Gymvirtual. La Patry Jordan és una noia de Girona que fa unes classes on treballa 

parts del cos molt concretes. Crec que us poden agradar perquè són curtetes però 

intenses (encara que no ho sembli).  

- Cal mantindre’ns actius! No podem estar tot el dia asseguts davant la Tv o altres 

pantalles. 

 

2n DIA DE CIRCUIT 

Avui ens muntem un circuit guay!  

Ha d’haver salts amb peus junts pujant dos escales alhora.  

Ha d’haver 5 flexions de braços (per exemple a la cuina), 15 “sentadilles” (per exemple, al 

lavabo), reptar per entre cadires o per sota els llits (per exemple al menjador o alguna 

habitació), també pot haver-hi alguna ziga zaga a bricks de llet o d’aigua que tinguis 

preparats. La ziga zaga la pots fer a peu coix, saltant com les granotes, fent el cranc 

(caminant endarrere en quadrupèdia invertida-panxa amunt), com vulguis (per 

EVA 
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exemple al passadís). Pots passar per un llit i fer-hi una tombarella endavant, endarrere i 

20 abdominals (per exemple, en una altra habitació)....  

Què et sembla? Ho podràs fer?  

Àniiims!  

També pots inventar-te’l tu! 

 

3r DIA- JOCS TRADICIONALS 

Material: Una corda i un ordinador o tauleta/ mòbil. 

- Transports: El carretó, el Koala (penjat al davant), a cavallet (penjat al darrera) i els 

que se t’acudeixin. 

- Pedra, paper, tisora: És molt típic, no cal que l’expliqui. Però el podem adaptar! Qui 

perdi 3 cops seguits haurà de fer un exercici o prova física que ens proposi el teu 

company/a del joc. 

- Saltar a corda: Tens una corda, una cinta.... vinga, doncs a saltar. Clica al yotutube i 

escriu: Como saltar a la comba- Saltos bàsicos. Ànims!! 

Se t’acudeix algun altre joc?  

 

4t DIA- AVUI FEM IOGA 

Material: Si tens una colxoneta o esterilla i un ordinador o tauleta/mòbil. 

Per fer Ioga hauràs de connectar-te al Youtube i pots posar les següents adreces: 

- Yoga para principiantes. 

- Yoga para adolescentes. 

- Yoga para fortalecer y tonificar todo el cuerpo. 

- Posturas de yoga- Las 5 básicas. A veure qui me les ensenyarà? ; ) 

Segur que trobareu altres vídeos que us poden agradar, però intenta que siguin de Ioga 

per fer estiraments del teu cos.  
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5è DIA- BALLEM UNA ESTONA? 

Material: Un ordinador o tauleta/mòbil. 

Avui us podeu posar un vídeo del youtube i podeu copiar com ballen.  

Disfruta!!! 

1. Zumba kids. Hi ha diferents vídeos.  

2. Just dance 2018- Waka Waka. També hi ha altres cançons, tria la que més t’agradi. 

3. 28 vídeos con ejercicios físicos, yoga y zumba para ninos. Aquí trobareu una mica de 

tot, podeu triar el que vulgueu. 

També pots posar-te la teva cançó preferida i t’inventes tu els passos! Imaginació al poder!  

 

6è DIA- ACROSPORT 

Material: Observar atentament les 

figures d’Acrosport. 

Per enfortir una mica els teus músculs i 

treballar l’equilibri, entre d’altres coses, 

necessitaràs una o dues persones que 

visquin amb tu per ajudar-te a fer les 

figures.  

 

 

 

 

 

 

 

Pots buscar altres figures per internet o 

inventar-te-les!  

Sigues creatiu/va però no et facis mal!!! 
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7è DIA- TREBALLEM LES PARTS DEL COS 

Avui et faré treballar diferent.... Vinga, toca una mica de buscar per la xarxa, llegir, 

seleccionar informació i destriar-ne la més important (així també treballem el que hem 

practicat als Grups de Llengua). 

Ves a la pàgina “Mou el cos, desvetlla la ment” i escriu al cercador: Qualitats Físiques 

Bàsiques. 

Llegeix l’article que et sortirà a l’esquerra de la pantalla i .... me’n faries un mapa 

conceptual????  

M’imagino que ara mateix estàs bufant.... si, ja sé que és un rotllo però si et llegeixes 

l’article tindràs una sorpresa. 😉 

Me l’ensenyaràs al tornar?  Gràcies! 

 

 

Mireu la pàgina web: “Mou el cos, desvetlla la ment” 

És una pàgina genial, hi ha un tantes activitats que no us les acabareu!. 

Dins la pàgina accediu a #EFacasa, o a l’enllaç: http://bit.ly/efacasa. 

Ja m’explicareu quines heu practicat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que estigueu ben distrets i distretes! 

Fes el que més t’agradi, t’he donat opcions diferents 

que pots fer a casa, tu tries!  

Però sobretot tria allò que et faci sentir bé!!! 

 

Ens veiem a la tornada!  

Una GRAN abraçada! 

 

http://bit.ly/efacasa
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          REFORÇ – EDUCACIÓ ESPECIAL 

 

Algunes eines digitals que us poden anar bé per seguir treballant durant aquest dies. 

Aquí, tronareu un seguit de recursos de les diferents assignatures. Practiqueu molt!! 

 

 

Llengua: 

 
- Petits exercicis distrets de memòria i comprensió lectora: 

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/ 

 

- Comprensions lectores, petits textos i preguntes: 

http://www.xtec.cat/centres/a8031332/activ%20lectures/l%27arbre.htm 

 

- Diferents activitats relacionades amb la lectura, per tal d’adquirir habilitats.  

Entrena’t per llegir: 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html 

 

- Endevinalles: (diferents nivells) 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/endevinalles/portada.htm 

 

- APP de sopa de lletres (cal descarregar-la): 

https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/word-search/153 

 

 

 

Cicle Mitjà i Superior: 

 
- Exercicis d’ortografia (jclics): 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html 

 

- Per repassar gramàtica. Contes bojos: 

http://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVA 

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/
http://www.xtec.cat/centres/a8031332/activ%20lectures/l%27arbre.htm
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/endevinalles/portada.htm
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/word-search/153
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html
http://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html
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Mates: 

 
- Sumar daus de forma ràpida. Càlcul mental: 

https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados 

 

- Rapidesa de càlcul: 

http://math.cilenia.com/es 

 

- Taules de multiplicar: 

http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep5/rekenen3/&sp

elNaam=Tablas%20de%20multiplicar%20del%201%20al%2010&groep=5&vak=rekenen 

 

- Divisions per una xifra: 

http://www.xtec.cat/~malegri2/lim/divisions1xifra.html   (exactes) 

https://www.matematicasonline.es/flash/divisiones/division1.html 

 

- Multiplicacions de diferents nivells: 

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/multi/por1cifra1.html 

 

- Operacions:  ( + - x :)  de diferents dificultats: 

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002operacions/ 

- Joc de l’oca de les taules de multiplicar. Alguna activitat és difícil, però es pot jugar amb 

les taules al davant: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material077/oca/portada_content.html 

 

 

A l’ http://www.edu365.cat/ hi ha molts recursos de totes les matèries. Aquí podeu remenar 

i fer els exercicis, jocs o activitats que més us agradin. 

 

 

 

 

 

 

Disfruteu de tot allò que us agrada fer en 

família que tot això passarà i ens 

retrobarem ben aviat. 

https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados
http://math.cilenia.com/es
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep5/rekenen3/&spelNaam=Tablas%20de%20multiplicar%20del%201%20al%2010&groep=5&vak=rekenen
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep5/rekenen3/&spelNaam=Tablas%20de%20multiplicar%20del%201%20al%2010&groep=5&vak=rekenen
http://www.xtec.cat/~malegri2/lim/divisions1xifra.html
https://www.matematicasonline.es/flash/divisiones/division1.html
http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/multi/por1cifra1.html
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002operacions/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material077/oca/portada_content.html
http://www.edu365.cat/

