
 

 

 

Benvolgudes famílies i alumnes! 

 

La pandèmia de Coronavirus ens ha sorprès i ara ens toca estar uns dies a 

casa fent bondat.  

Aquesta situació serà difícil per a tots, petits i grans. A part de les 

recomanacions i tasques  que les tutores i tutor van poder donar i fer el 

dijous dia 12 de març, i per intentar donar-vos recursos i així, aprofitar 

aquests dies, per aprendre des de casa i evitar l'avorriment, hem preparat i 

seleccionat  un recull de propostes per a vosaltres i un llistat de links a 

pàgines webs educatives per àrees. 

 

Tal i com fem a l’escola, cal que ens organitzem i que seguim tenint uns 

hàbits i rutines diàries per no perdre el ritme. Per aquest motiu és important 

establir un horari i seguir-lo, això els ajudarà a passar millor el dia. Us 

passem també una proposta d’horari.  

 

Ànims i paciència 

 

Esperem poder-nos veure aviat! 

 

 

 

 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació  

Escola Santa Anna 
 



 

 

Us deixem aquí unes quantes propostes d’activitats de diferents àrees: 
 

LLENGUA 

Algunes les trobareu a edu365 :Pàgina web destinada a l’alumnat 

d’educació primària, amb recursos en línia de les diferents àrees curriculars: 

www.edu365.cat/primaria.  

● Aquests dies podeu aprofitar per llegir molt: llibres, contes, còmics, 
revistes…(uns 30 minuts cada dia ) 

 

● Lletra per lletra. Un joc molt divertit perquè els més petits formin 
paraules. (ho podeu trobar a edu365) 

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

*(Pots inventar una endevinalla, escriure-la I dibuixar-la, a veure si  
l’endevinen els de casa ) 

● 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.  

       *Pots inventar un conte i escriu-lo (recorda les parts d’un conte, 
fes una pluja d’idees, esborrany ... 

http://www.edu365.cat/primaria
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/portada.html
http://www.edu365.com/primaria/catala/endevinalles/portada.htm
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-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. 

● 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. 

● Poemes Naturals: Descobreix una web amb un recull de poemes 
molt divertits per treballar amb els infants d’Infantil i Primària. 

 
*Pots inventar un poema divertit, un auca, … pots fer el dibuix 

● 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. 

 

MATEMÀTIQUES 

● Jocs de Taula. 

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

   

 

 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/poesia/menu_nat.htm
https://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html
https://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html


● Dados. Fes càlcul mental tot jugant amb els daus. Un joc molt 
divertit. Hi ha 5 nivells de dificultat.  
* Pots jugar sense ordinador i practicar les sumes. 

 
●  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. 

Pots practicar les taules de multiplicar simulant un supermercat i 

que tu vas a comprar. Ex: 3 paquets de sucre a 20 euros…..Quan 

puja?... en jocs de taula… 

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

 

                                         

 

 

 

 

● Cuinar amb nens. Descobreix més receptes de cuina a Cuines TV3 
(per practicar mesures de pes i massa) 

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. 

● Recerca en acció  
          

https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados
https://www.arcademics.com/games/grand-prix
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/calculo_m/calculomental_p_p.html
https://www.youtube.com/watch?v=hwCvSdLaquA
https://www.youtube.com/channel/UCgI4o1czcMHeMClZROI9qtQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=j7uAjWCkEAA&list=PLAEgyhwFFlNow8ycWnbWI1xzS1gdOMtSz&index=3
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=infoK+canal
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=infoK+canal
http://www.recercaenaccio.cat/


●  TV3 – Veterinaris. Trobaràs tots els vídeos en aquest canal de 
youtube, per treballar tema dels  animals 

● Greenpeace és un moviment global que compta amb el suport de 
més de 3 milions de persones en 55 països, que actuen per posar fi 
als abusos contra el medi ambient que es donen arreu del món. 

Experiments i altres activitats: 

 
- experiment     "esquelet  de les fulles” 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/lexperiment-lesquelet-de-
fulles/video/5681062/ 
 

 
- fes un arc de sant Martí https://explorable.com/es/experimento-
para-crear-un-arco-iris 
 

- experiment "com alçar un glaçó" 
: www.recercaenaccio.cat/experimenta/15011/ 
 

- conte per reflexionar: www.jouscout.com/OP9C18.htm 
 

- aprèn dels ocells: web especialitzada amb fitxes 
identificatives i sons dels ocells. www.sioc.cat 
 

- aprèn i inspira't d'altres naturalistes:  
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/jane-
goodall 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JPa8cntENis
https://www.youtube.com/user/tv3/search?query=veterinaris
https://www.youtube.com/user/tv3/search?query=veterinaris
https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/lexperiment-lesquelet-de-fulles/video/5681062/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/lexperiment-lesquelet-de-fulles/video/5681062/
https://explorable.com/es/experimento-para-crear-un-arco-iris
https://explorable.com/es/experimento-para-crear-un-arco-iris
http://www.recercaenaccio.cat/experimenta/15011/
http://www.jouscout.com/OP9C18.htm
http://www.sioc.cat/
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/jane-goodall
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/jane-goodall


- una cançó: https://youtu.be/LBZF2mTvybQ 
 

- una sèrie de vídeos divertits: 
Minusculos https://youtu.be/zfF44qr97nw 
 

- plastilina casolana: www.sarriapetits.com/com-fer-
plastilina-casolana/ 
 
- expedicions científiques interessants:  
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-csic-
participan-en-la-mayor-expedicion-cientifica-al-artico 
 

- resum TED TALK de Greta Thunberg 
*anglès: https://vimeo.com/362574193 
 
- els ratpenats a Catalunya: https://youtu.be/sfwvy6JomCg 
 

- absorció del color: https://alittlepinchofperfect.com/autumn-
leaves-steam-absorption-art-for-kids-to-enjoy/ 
 
- ⭐les constel·lacions: https://www.redtedart.com/5-constellations-
kids-should-know/ 
 
- manualitats per jugar: https://totnens.cat/com-fer-un-paracaigudes-
amb-materials-diferents/ 
 
    Molts d’aquests links els podeu trobar a: 

https://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre-des-de-casa 

!!-  A part cal que ajudeu a casa amb les tasques de casa: parar i desparar la taula, 
guardar la roba bruta, fer els llits, plegar la roba, desparar el rentaplats … Fins aviat! 

https://youtu.be/LBZF2mTvybQ
https://youtu.be/zfF44qr97nw
http://www.sarriapetits.com/com-fer-plastilina-casolana/
http://www.sarriapetits.com/com-fer-plastilina-casolana/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-csic-participan-en-la-mayor-expedicion-cientifica-al-artico
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-csic-participan-en-la-mayor-expedicion-cientifica-al-artico
https://vimeo.com/362574193
https://youtu.be/sfwvy6JomCg
https://alittlepinchofperfect.com/autumn-leaves-steam-absorption-art-for-kids-to-enjoy/
https://alittlepinchofperfect.com/autumn-leaves-steam-absorption-art-for-kids-to-enjoy/
https://www.redtedart.com/5-constellations-kids-should-know/
https://www.redtedart.com/5-constellations-kids-should-know/
https://totnens.cat/com-fer-un-paracaigudes-amb-materials-diferents/
https://totnens.cat/com-fer-un-paracaigudes-amb-materials-diferents/
https://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre-des-de-casa

