
ACTIVITATS DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
 (català, castellà, anglès) 

 

Activitats de l’àmbit lingüístic - català/ castellà, anglès 
 

Proposta d’activitats per als alumnes d’educació primària de l’àmbit lingüístic. 
 
Aquestes activitats es poden fer en la llengua que es consideri més adient, pensant que se 
n’haurien de fer amb les diferents llengües. 
 
A. Textos per escoltar: 
● Entrevistes, reportatges, noticiaris... (DVD, TV, cinema, ràdio, Internet...). 
● Cançons: en català, en castellà i en anglès 
● Contes/relats. 
● Poemes, endevinalles, embarbussaments... 
● Teatre, titelles... 
● Pel·lícules: en català, castellà i intentar veuran alguna amb anglès subtitulada  
● ... 

 
B. Textos per llegir (en format paper o digital): 
● Contes. 
● Històries. 
● Còmics. 
● Revistes. 
● Notícies/diaris. 
● Poemes. 
● Correus electrònics, postals... 
● ... 

 
C. Expressió oral: 
● Explicar a un amic o amiga alguna anècdota que t’hagi passat fa poc 
● Paraules per aprendre de memòria, frases o petits textos per recitar. 
● Preparar un conte per poder-lo explicar. 
● Preparar la conversa per anar a comprar a una botiga i després fer-ho a casa. 
● Explicar a un amic o un familiar una pel·lícula que hagis vist o un llibre que hagis 

llegit. 
● Gravar algunes de les anècdotes, contes, explicacions que facis i escoltar-te després 

per saber com ho has fet. 
● ... 

 
D. Expressió escrita: 
● Fer un diari/ noticiari del dia a dia: Data, títol, breu explicació, dibuix, imatge...  
● Escollir el teu poble, o un poble que coneguis… i fer una guia de viatge o una ruta 

turística 
● Llistat de països i banderes, població, curiositats, medi natural, cultura, festes que 

celebren, fer el climograma (6è) i comparar-lo amb el nostre 
● Mirar un reportatge a la tele o a l’ordinador d’algun tema que t’interessi i explicar-ho 

de la manera que més t’agradi ( amb dibuix, en forma d’un còmic, un resum …) 
● Entrevista a alguna persona de casa: sobre la seva feina, què li agrada fer, quin 

esport practica, coses que li agraden,... (Primer pensa les preguntes, pots fer 
l’entrevista i gravar-la amb la tablet ..si en disposes) 

● Conte/novel·la... escull una lectura que t’agradi i cada dia pots fer un breu resum, un 
dibuix, donar la teva opinió,.. 

● Cançons: si són en anglès fer-ne la traducció, inventar-ne alguna a partir d’una de 
coneguda 

● Notícies personals i emocionals (què m’agrada, esports que practico, jocs que 
m’interessen... ).  
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● Ajuda a la mare o al pare a fer el menú de la setmana; escriure les receptes 
(ingredients, estris, preparació…), ajudar a cuinar… Buscar informació sobre els 
aliments i la piràmide d’alimentació 

● Fer llistes: de la compra, …. 
● Que et facin un dictat 
● Un cartell publicitari. Tema: coronavirus. 
● Text: Què en penses tu del Coronavirus?. Com ho vius tu? I els de casa? 

 

Repassa	l’ortografia	del	text	que	escriguis	
 
Per tenir en compte:  

● Les imatges, els dibuixos, els gràfics... poden acompanyar els teus textos. 
● Una bona presentació: la lletra que s’entengui, els marges..., si ho fas en paper,  i el 

format i el disseny adequat, si ho fas amb l’ordinador. 
 
Un cop acabada una activitat pots reflexionar sobre el que has fet, t’ajudarà a saber 
què has après: 
 

● Explica  als pares, a algun familiar…: 
 
                 -   El què has fet. 

     -   El que t’ha agradat més. 
                 -   Què és el que t’ha costat més de fer. 
                 -   Què creus que has après fent aquesta activitat. 
 


