
 

 

RECOMANACIONS I ACTIVITATS 

 

 

 

Hola nens i nenes, què tal esteu? Com porteu estar a casa? Com us sentiu? 

 

Us volem dir que us trobem a faltar i que esperem que tot torni a la normalitat el més 

aviat possible. 

 

Aprofiteu aquests dies per jugar a jocs de taula amb els papes, mames i germans, per llegir 

contes o llibres, veure la televisió (InfoK i Dinàmiks del Super3), fer manualitats i si teniu 

internet, practicar amb les activitats de l’Edu365 i La Motxilla.  

I descansar! 

 

Us fem algunes propostes per si us ve de gust fer-les. 

 

Compte! Cal que ho feu d’una determinada manera, per tal de que l’esforç tingui bon profit: 

 

1- Dediqueu cada dia una estona, si és possible a la mateixa hora i feu un recull de tots els 

treballs acabats. 

 

2- Procureu  fer els treballs ben polits, amb bona lletra i bona presentació ( respectant 

marges, fent títols…). 

 

3- Varieu la feina de cada dia . Així no us avorrireu !!! 

 

Descansa el cap de setmana, si és que has treballat de dilluns a divendres. 

 

Quan  torneu a l’escola haureu de portar totes les feines que heu fet aquests dies. 

Des de l'assignatura d'educació física de l'escola us donem uns consells i reptes 

saludables per aquests dies en els que no podem sortir al carrer però ens hem de 

mantenir en forma. 

   - Aconsellem menjar molta fruita i verdura i evitar el consum excessiu de dolços i 

llaminadures. Hem après la 'importància d'una bona alimentació al llarg del projecte 

multidisciplinari sobre cuina saludable que hem portat a terme a l'escola aquest curs. 

   - Ens hem de mantenir actius físicament per mantenir sa el nostre cos. Per això us 

proposem dedicar uns 20 minuts cada dia a fer exercici físic i us proposo varies opcions 

segons la vostra edat. 

 

 

 



Cicle superior CATALÀ 
- Inventar sopes de lletres. Després les podeu donar a la família 

perquè les faci. 
- Llegir un conte en veu alta a la família: germà/na, pare, mare. 
- Llegir un llibre. 
- Fer un petit escrit o un diari que expliqui el que feu aquests 

dies i on expliqueu els vostres sentiments. 
- Escriure un poema o una carta. 
- Entrar a la web: http// www.cavallfort.cat 

 
CASTELLÀ 

- Inventarse una entrevista con todas las preguntas que harías 
a una persona o un personaje que te guste mucho. 

- Leer un libro. 
- escribe mensajes a tus compañeros de la clase. Se los darás 

cuando los veas. Escríbelos en castellano, catalán y inglés. Te 
puedes ayudar del traductor. 
 

MATES 
- Practicar les operacions bàsiques ( les pots corregir amb la 

calculadora). 
- Buscar a casa objectes amb diferents formes geomètriques 

Dibuixar-los, posar nom a l’objecte i explicar quina forma té: 
angles, costats… 

- Fer una llista de la compra del que necessites a casa en un 
dia i intenta calcular quant costaria el que has apuntat. Per 
saber el preu de les coses et poden ajudar els pares, algun 
catàleg, tiquet de compra...i, si tens internet pots consultar 
catàlegs per internet. 

- Mesurar amb un metre/regle coses que tenim a casa i 
apuntar-ho en un paper.. 

- Fer un plànol de la teva habitació o d’una habitació de casa 
teva amb els mobles/elements que té. 

- Pots trobar cosetes per treballar a les següents webs: 
-   https://www.mathplayground.com/ASB_Index.html 

-  https://www.transum.org/Software/Fun_Maths/ 

-  http://www.thatquiz.org/es/ 

-  http://www.didactmaticprimaria.com/ 

ANGLÈS: Llibre d’activitats - Activity book  

                            

Quan s’obre el llibre d’activitats d’anglès, a la part esquerra (tapa) es 

troba la informació de com donar-se d’alta al llibre digital, en el qual 

podreu trobar un munt d’activitats, jocs, exercicis, etc. per tal d’anar 
practicant. 

http://www.cavallfort.cat/
https://www.mathplayground.com/ASB_Index.html
https://www.transum.org/Software/Fun_Maths/
http://www.thatquiz.org/es/
http://www.didactmaticprimaria.com/


Aquest codi és personal i intransferible. Cada alumne/a té el seu codi. 

L’alumne/a no té accés a cap altre llibre d’altres companys. 

MEDI 
Anotar la temperatura de cada dia i fer un gràfic. 
Plantar llenties o similars en una closca d’ou. 

 

 
 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 

- Una lluna a l’aigua de Txarango 
- https://youtu.be/oJ4z3dgAsh0 
- Turorial per practicar YOGA 
- https://youtu.be/LOYxOzMUgAY 
- Activitat física saludable 
-  https://youtu.be/2yLtvmdhFjE 
-  https://youtu.be/_8uh0LApJgs 
- Jornada esportiva 
- https://youtu.be/vXR6NcseNN8 

 
DIBUIX i MANUALITATS 

- Dibuixos per combatre el virus. 
- Fer dibuixos per decorar l’habitació amb diferents missatges. 
- Fer una manualitat amb material reciclat. 

 
MÚSICA 

- http://clubpetitslectors.blogspot.com/2015/06/manualitat-
infantil-instruments-musicals-casolans.html?m=1 

- https://www.sortirambnens.com/activitats/manualitats-
infantils/manualitats-segons-el-material/paper-i-
cartolina/manualitats-per-fer-instruments-musicals-amb-els-
nens/ 

- Inventeu una cançó. 
- Si tens internet posa canals on hi ha karaoke i canta. 

 
ALTRES 

- Jocs de taula. 
- Fer ombres xineses amb les mans. 
- Pots fer una recepta de cuina amb el pare o la mare. 
- Pots consultar aquestes webs on trobaràs de tot: 
- http://www.vedoque.com 
- http://www.edu365.cat 

 

 

https://youtu.be/oJ4z3dgAsh0
https://youtu.be/LOYxOzMUgAY
https://youtu.be/2yLtvmdhFjE
https://youtu.be/2yLtvmdhFjE
https://youtu.be/_8uh0LApJgs
https://youtu.be/_8uh0LApJgs
https://youtu.be/vXR6NcseNN8
http://clubpetitslectors.blogspot.com/2015/06/manualitat-infantil-instruments-musicals-casolans.html?m=1
http://clubpetitslectors.blogspot.com/2015/06/manualitat-infantil-instruments-musicals-casolans.html?m=1
http://www.vedoque.com/
http://www.edu365.cat/


 

 

La biblioteca de Ripollet posa al vostre abast el servei de Biblioteques per disposar de llibres 

online. Aquí teniu tota la informació. 

 

 

http://ripollet.cat/asp/content.asp?id=31813 
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