
 

 
 

NOM:  

 

HOLA PAPALLONES! 

COM ESTEU? COM VAN AQUESTS DIES DE CONFINAMENT? 

ESPERO QUE ESTIGUEU MOLT I MOLT BÉ!! 

PERÒ, PER SI DE CAS US AVORRIU MOOOLT, US HEM 

PREPARAT ALGUNES ACTIVITATS QUE PODEU FER PER 

PASSAR LES HORES. 

A VEURE QUÈ US SEMBLEN! 

· 

Les activitats que trobareu són de: 

Ll. Catalana  

Ll. Castellana 

Matemàtiques 

English 

Biblioteca 

RECORDEU! LES ACTIVITATS SÓN VOLUNTÀRIES, PODEU 

ESCOLLIR FER-LES TOTES, O NOMÉS AQUELLES QUE US 

CRIDIN MÉS L’ATENCIÓ!  
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ÍNDEX DE LES ACTIVITATS 

LLENGUA CATALANA 

● Activitat 1: Les Bruixes (PÀGINA 4 ) 

●  Activitat 2: Els gossos (PÀGINA 5) 

● Joc online: Llegeix i escull els personatges i el 

decorat.(PÀGINA 6) 

● Crea el teu monstre i descriu-lo.(PÀGINA 7) 

● Sopa de lletres: La primavera (PÀGINA 9) 

● A la cuina! (PÀGINA 13) 

LLENGUA CASTELLANA 

● Sopa de letras: Invierno (PÀGINA 16) 

● Lee y subraya la respuesta correcta. (PÀGINA 20) 

● Lee el texto y contesta verdadero o falso. 

(PÀGINA 21) 

● ¿De qué medio de transporte se trata? (PÀGINA 22) 

● Inventa un final para esta frase. (PÀGINA 23) 

MATEMÀTIQUES 

● Jocs online (PÀGINA 24) 

● Connecta 4 (PÀGINA 25) 

● Fent Dotzes (PÀGINA 26) 

● Fent castells (PÀGINA 27) 

● Restem? (PÀGINA 28) 

● Tenim un problema (PÀGINA 29) 

ENGLISH (PÀGINA 31) 

BIBLIOTECA (PÀGINA 39) 
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LLENGUA CATALANA: 

● Activitat 1: Les Bruixes  

●  Activitat 2: Els gossos 

● Joc online: Llegeix i escull els personatges i 

el decorat. 

● Crea el teu monstre i descriu-lo. 

● Sopa de lletres: La primavera 

● A la cuina!   
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ACTIVITAT 1: Les Bruixes  
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ACTIVITAT 2: Els Gossos  
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JOC ONLINE  

Per fer aquesta activitat necessites un ordinador i internet.  

Què has de fer?  

1. Fer clic en aquest enllaç 

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/munta/ 

2. Has de llegir la frase que et surt aquí: 

 

3. Després, hauràs de 

muntar l’escena que et 

diu.  

Com ho has de fer?  

Per buscar el decorat/ 

paisatge has de fer clic 

on posa: DECORATS. 

I per buscar els 

pingüins, has de fer 

clic on posa: 

PERSONATGES.  

 

 

 

4. Un cop ho tens, fes clic a COMPROVA per veure si ho has 

fet bé. 
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CREA EL TEU MONSTRE I DESCRIU-LO. 

 

Et proposo que amb la teva súper imaginació, creïs un monstre 

ben terrorífic i que després el descriguis. 
Com ho pots fer? 

  

● Opció 1: a la pàgina següent et deixo una silueta d’un 

monstre on el podràs completar i a sota podràs fer la 

descripció. (versió per imprimir) 

  

● Opció 2: pots crear el teu monstre utilitzant el programa 

de l’ordinador PAINT. Un cop l’hagis fet el pots enganxar 

en un document Word i pots fer la descripció a sota. 

(versió ordinador) 

  

● Opció 3: pots dibuixar el monstre en un paper i al 

darrere hi escrius la descripció. (versió paper)  
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SOPA DE LLETRES 

Aquesta sopa de lletres és de la PRIMAVERA. 

Quines ganes de que arribi oi?  

Podràs triar el nivell que vols fer. Si la vols 

ben fàcil, escull el nivell 1. I si vols que 

sigui un repte, escull el nivell 2.  

Més avall t’adjunto la solució, perquè un cop 

feta puguis corregir-la.  

· 

· 

· 

· 

· 

·  
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SOPA DE LLETRES: Nivell 1  
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SOPA DE LLETRES: NIVELL 2 
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SOLUCIÓ NIVELL 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓ NIVELL 2: 
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A LA CUINA!!  

Et proposo que escriguis la recepta del teu plat 

preferit i la posis en pràctica!! 

Et deixo una plantilla que la pots imprimir i 

escriure la recepta aquí. O si ho prefereixes, ho 

pots escriure en un paper i el decores al teu gust!  

Quina gana només de pensar en el que 

cuinaràs…!  
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LLENGUA CASTELLANA: 

● Sopa de letras: Invierno 

● Lee y subraya la respuesta correcta. 

● Lee el texto y contesta verdadero o falso. 

● ¿De qué medio de transporte se trata? 

● Inventa un final para esta frase. 
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SOPA DE LETRAS: INVIERNO 

Esta sopa de letras es sobre el INVIERNO. 

Puedes escoger el nivel que quieras. El nivel 1 

es más fácil y el nivel 2 es un poquito más 

complejo.  

Más abajo te dejo las soluciones para que 

puedas corregirla.   
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SOPA DE LETRAS: NIVEL 1
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SOPA DE LETRAS: NIVEL 2 
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SOLUCIÓN NIVEL 1: 

SOLUCIÓN NIVEL 2:  
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LEE Y SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA.  

Lee las tres opciones y subraya la respuesta 

correcta: 
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LEE EL TEXTO Y CONTESTA SI ES VERDADERO O FALSO 
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¿DE QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE SE TRATA? 

En esta actividad, tienes que leer la descripción e 

intentar adivinar de qué vehículo se trata.  
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INVENTA UN FINAL PARA ESTA FRASE. 

Tienes que inventarte un final para esta frase. 

¿Te acuerdas que ya hicimos este ejercicio en 

clase? Pues, ¡a dejar volar la imaginación! 

 

Juan llegó tarde _______________________________________. 

Cuando vuelva al colegio _______________________________. 

Mama me ha dicho _______________________________________. 

En el castillo encantado _______________________________. 

Para mi cumpleaños _____________________________________. 

Los dinosaurios ________________________________________. 
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MATEMÀTIQUES 

En aquest apartat us proposo diferents activitats:  

● Jocs online  

● Jocs per a jugar amb algun membre de la família  

● Activitats que podreu fer sols  

 

Comencem pels Jocs Online! 

Amb aquests jocs, podreu repassar el que hem estat 

treballant a classe.  

Us deixo una llista amb els enllaços: (un cop hagueu 

fet clic a l’enllaç, a la part superior a la dreta us 

sortiran les instruccions de cada joc).  

Completa la taula del 

100 

https://scratch.mit.edu/projec

ts/99977455/ 

Trencaclosques de la 

taula del 100  

http://descartes.cnice.mec.es/

matemagicas/pages/jeux_mat/tex

tes/tableau.html 

Joc connecta 4 online https://scratch.mit.edu/projec

ts/368537847/ 

Completar la caseta del 

100 

https://scratch.mit.edu/projects/10009625
2/ 

Els salts de la granota 

(càlcul mental sumes i 

restes) 

https://scratch.mit.edu/projec

ts/64954562/ 
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Aquí us deixo alguns jocs que hem fet a classe i 

que podreu jugar amb la família. 

Joc 1: Connecta 4 
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Joc 2: Fent 12 
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FEM CASTELLS! 

Saps què has de fer aquí? És molt fàcil!  

Has de completar aquests castells fent sumes! 

Mira l’exemple! Has de sumar els números que es 

toquen. 
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RESTEM? 

ET DEIXO ALGUNES RESTES PERQUÈ NO T’OBLIDIS DE COM 

ES FAN. 

TE N’ENRECORDES? 

MIRA: El número de baix va a buscar al de dalt.  
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TENIM UN PROBLEMA!  

RECORDA: 

+ QUAN SUMEM....  HEM DE DESCOMPOSAR AL COSTAT! 

TE N’ENRECORDES? MIRA COM HO FEM!  

 

 

 

 

- QUAN RESTEM... EL NÚMERO DE BAIX VA A BUSCAR AL 

DE DALT.  

TE N’ENRECORDES? MIRA COM HO FEM!  
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PROBLEMES 

En Miquel ha plantat 54 oliveres i 29 ceps. Quants 

arbres ha plantat en total?  

 

 

 

 

 

 

 

Ahir a la granja hi havia 34 pollets. Però avui 

s’han escapat 12. Quants pollets queden a la granja? 
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ENGLISH 

Hello! Com van aquests dies de confinament? Segur que esteu mooooolt avorrits i             
amb ganes de tornar a l’escola! Per això, us proposo algunes activitats que podeu              
fer a casa: 

Activity 1: 

Recordeu de què anava la Unit 4? De les clothes! I recordeu tot el vocabulari que                
vam treballar? A veure si sou capaços de trobar-lo enmig d’aquest alphabet soup.             
Pareu atenció: les paraules s’han amagat en vertical, horitzontal i diagonal! 

Segur que recordes tot el vocabulari, però per si de cas... al final de les activitats                
trobaràs escrites totes les paraules. No facis trampa! Abans de mirar, intenta            
recordar-les... 
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Activity 2: 

Estic segura que en tots aquests dies no us heu tret el pijama (que per cert, saps                 
que en anglès es diu igual? Pyjama!). El que et proposo és que vagis a l’armari, et                 
vesteixis de la forma més divertida possible, demanis a algú que et faci una foto               
(també et pots dibuixar) i ens expliquis què portes. 

Si no sabeu com començar, al final de tot teniu un exemple de com ho he fet jo.  

 
 
 

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
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Activity 3: 

Per poder fer aquesta activitat necessiteu una altra persona. Consisteix en pensar            
un personatge dels de la foto i (sense dir-li quin!) descriure’l. Li podeu donar tantes o                
tan poques pistes com vulgueu. Començo jo! 

I’m wearing an orange jumper, blue trousers and brown shoes. Who am I? 
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Activity 4:  

Tens ganes de fer un Kahoot? Te n’he preparat un sobre les clothes. Per poder-lo               
fer necessitaràs dos dispositius i aquestes instruccions: 

Aniria bé que un dels dispositius fos un ordinador o una tablet, pero poder veure               
millor les preguntes i les respostes. Fes clic sobre aquest enllaç de color blau i et                
portarà a la web del Kahoot: 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=d789b7b5-efbc-41e3-90e6-1849763951db 

Segur que et porta a una web com aquesta de la imatge. Per començar a jugar has                 
de fer clic al botó verd de dalt a la dreta, que diu “Play as guest”, juga com a                   
convidat. Aquest botó et portarà a una altra pàgina.  

 

Ara, en aquesta pàgina tota de color lila has de fer clic a un altre botó, que també és                   
de color verd. És el que hi ha encerclat en vermell a la imatge. Hi posa “Classic”.                 
Apareixerà una altra pantalla amb uns números.  
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Ara és el moment d’agafar el segon dispositiu. Li pots demanar el mòbil al pare o a                 
la mare, ja que només és per fer servir de comandament i marcar les respostes               
correctes. Ves a internet i obre la web del Kahoot. Es diu kahoot.it. Ja gairebé ho                
tens! 

Ara has de posar el pin del joc, són aquells números que han aparegut a la pantalla                 
de l’ordinador abans. Posa’ls i clica “Enter”. Ara hauràs d’escriure el teu nom. Quan              
el vegis a la pantalla de l’ordinador voldrà dir que ja estàs a punt per jugar. Clica                 
“Start”! 

 

A punt per jugar! Utilitza l’ordinador per veure les preguntes i les respostes i el mòbil                
per marcar la resposta correcta! 

Vols competir amb els pares o germans? Doncs necessitareu un altre mòbil i que              
l’altra persona que jugui faci el mateix que has fet tu: obrir la web de kahoot.it des                 
del mòbil, escriure el pin i el seu nom. A la pantalla de l’ordinador hi sortiran els dos                  
noms! 

T’ha agradat? Doncs a la web de Kahoot hi ha moltíssims concursos més. Si te               
n’agrada algun, pero poder-hi jugar has de seguir els mateixos passos. 
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Example activity 2: 

 

 
 

 

Today is Friday. I’m wearing a purple jumper, a                 
grey T-shirt, blue trousers, a brown and pink               
hat and colorful socks! 
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CLUES (pistes) 
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Colours 
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BIBLIOTECA 

 
ACTIVITATS DIVERSES.  
HO POTS FER DEL LLIBRE DE LA BIBLIOTECA O D’ALGUN ALTRE 
DE CASA. O DE MÉS D’UN LLIBRE. 
 

1. Apunta  
TÍTOL: 
AUTOR: 
IL·LUSTRADOR: 
 

2. Llista tots els personatges de la història que has llegit. 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

3. Quin personatge t’agradaria ser? Per què? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________ 
 
 

4. Canvia el títol del conte 
__________________________________ 
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5. Canvia el final 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________ 
 

6. Explica la història a alguna persona de casa teva. 
 

7. Fes tres dibuixos que expliquin l’inici del conte, alguna cosa que hi 
passa i el final. 

 
INICI 
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PASSA… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I RECORDA:   
Amb els llibres per amics no et faltarà companyia. Cada pàgina pot ser 
un estel que et fa de guia.  
Joana Raspall 
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EDUCACIÓ FÍSICA 
 
Ni que ens trobem confinats en un espai limitat i amb menys possibilitats de les habituals, 
no hem de deixar passar l'oportunitat per moure l'esquelet! Això ens farà sentir més actius, 
feliços i saludables. Aquí tens algunes propostes: 

- Jocs en família: en funció de l'espai i del material del que disposis, gaudeix de jocs 
que coneixes amb pares, mares i germans/es (la taca, cuitiamagar, patentero, futbol 
xinès, volei amb globus…i qualsevol que recordis). 

- Circuits a casa: creeu circuits aprofitant material i mobiliari de casa (sofà, cadires, 
matalassos, pots, pals d'escombra...imaginació al poder!) 

- Jocs d'orientació a casa: fes un plànol de casa i amaga fites. 
- Circuit d'estacions: amb exercicis a les diferents habitacions de casa (salts, girs, 

punteria…,) 
- Reciclajoc: crea el teu propi material d'EF amb material reciclat! 
- Altres recursos interactius: 

1. Ioga en familia 
2. Ballem! 
3. Meditacions 
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http://www.xtec.cat/~fmarti58/reciclajoc/
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https://youtu.be/f7t4ansPTac

