
ESCOLA JOSEP PALLACH  -  PROPOSTA D’ACTIVITATS PER FER DURANT EL CONFINAMENT  
#joemquedoacasa 

 
 

CICLE NIVELL  NOM DEL RECURS  ENLLAÇ  BREU DESCRIPCIÓ  
PER TOTS NIVELLS 
Recursos i 
activitats adaptats 
als diferents 
nivells  

Escacs https://www.chess.com/ca Per jugar a escacs en línia i aprendre jugades. 

Activitats d’audició, moviment i    
creativitat 

https://www.racomusicaldidactic.com/2020/03
/activitats-daudicio-moviment-i.html 

Les obres de 3r i 4t curs es poden fer també a cicle 
superior. 

Jocs educatius online http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/ Jocs educatius de totes les àrees. 

Cerebriti - Portal de jocs de      
coneixement 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-franc Jocs de coneixement on es poden aconseguir punts, 
crear els propis jocs i jugar amb els amics. 

Taules de multiplicar 
https://www.tablasdemultiplicar.com/ Per jugar  en línia tot aprenent les taules de 

multiplicar  
 
 
EDUCACIÓ 
 INFANTIL  

P3 
 Ed. 
Infantil  

20 recursos educatius per 
aprendre des de casa  
(Nati Bergadà) 

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

Jocs interactius, vídeos, documentals, cançons, contes 
i exercicis. 
Tot agrupat per àrees. 

La Mosqueta 

 
http://www.lamosqueta.cat 
 

En aquest portal hi trobareu un conjunt d'activitats 
destinades a nens i nenes amb discapacitats motrius, 
sensorial, cognitives i emocionals, i en general a tota 
la població infantil. 

Una mà de contes 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-c
ontes/ 

Un web on podeu trobar vídeos amb gran varietat de 
contes elaborats amb diferents tècniques artístiques. 

Tres, quatre i cinc 
http://www.tresquatreicinc.com/ Activitats i  recursos de lectoescriptura i jocs 

matemàtics 

P4 
 Ed. 
Infantil  

20 recursos educatius per    
aprendre des de casa (Nati     
Bergadà) 

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

Jocs interactius, vídeos, documentals, cançons, contes 
i exercicis. 
Tot agrupat per àrees. 

LaMosqueta 
 

http://www.lamosqueta.cat En aquest portal hi trobareu un conjunt d'activitats 
destinades a nens i nenes amb discapacitats motrius, 
sensorial, cognitives i emocionals, i en general a tota 
la població infantil. 

Una mà de contes 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-c
ontes/ 

Un web on podeu trobar vídeos amb gran varietat de 
contes elaborats amb diferents tècniques artístiques. 

Tres, quatre i cinc 
http://www.tresquatreicinc.com/ Activitats i  recursos de lectoescriptura i jocs 

matemàtics, 
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P5 
 Ed. 
Infantil  

20 recursos educatius per    
aprendre des de casa (Nati     
Bergadà) 

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

Jocs interactius, vídeos, documentals, cançons, contes 
i exercicis. 
Tot agrupat per àrees. 

LaMosqueta 

http://www.lamosqueta.cat En aquest portal hi trobareu un conjunt d'activitats 
destinades a nens i nenes amb discapacitats motrius, 
sensorial, cognitives i emocionals, i en general a tota 
la població infantil. 

Una mà de contes 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-c
ontes/ 

Un web on podeu trobar vídeos amb gran varietat de 
contes elaborats amb diferents tècniques artístiques. 

Tres, quatre i cinc 
http://www.tresquatreicinc.com/ Activitats i recursos de lectoescriptura i jocs 

matemàtics. 
CICLE 
 INICIAL 

1r 
C. Inicial  Fer un horari 

 Fer-se un horari amb l’organització que tindrà el dia: 
hora de llevar-se, esmorzar, vestir-se, jugar, treballar, 
fer exercici... 

Fer llistes 
 Escriure llistes de persones, d’animals, de colors, 

d’objectes, de números... 

Fer un diari 

 Escriure un diari del dia a dia a casa durant el 
confinament explicant el què fem. Si encara costa 
escriure, es pot fer el diari gravant petits vídeos amb 
el mòbil. 

Dibuixar 
 Fes un dibuix d’alguna cosa que vegis de d’una 

finestra de casa. 

Jocs de taula 
 Jugar a jocs que ens fan pensar: l’oca, el parxís, el 

dòmino, el 3 en ratlla, memoris, puzles… 
Jugar a comptar endavant i endarrera. 

Recursos Innovamat 
https://innovamat.com/blog/ca/recursos-1r-de-
primaria/  

Propostes d’activitats matemàtiques per fer cada 
setmana. 

Bmath 
https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues
/ 

Aplicació per ordinador, tauleta o mòbil per repassar 
el què s’ha treballat de matemàtiques a l’escola 
mentre es juga. 

Aula d’acollida 
http://www.xtec.cat/~jhierro/els_temes.htm 
 

Activitats per repassar les lletres i vocabulari bàsic. 

Llegeix i escriu 
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/index.ht
ml 

Activitats en línia per iniciar la lectoescriptura. 

Practiquem l’anglès https://supersimple.com Per practicar l’anglès de forma lúdica i senzilla. 
80 recursos educatius per    
aprendre des de casa (Nati     
Bergadà) 

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

Jocs interactius, vídeos, documentals, cançons, contes 
i exercicis. 
Tot agrupat per àrees. 
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70 ideas fáciles para jugar con      

niños dentro de casa 
https://estacionbambalina.com/70-ideas-faciles
-para-jugar-con-ninos-dentro-de-casa/ 

Activitats no acadèmiques per fer amb els nens i 
nenes a casa. 

Imprimibles per jugar i pintar 
https://totnens.cat/imprimibles-gratuits-per-a-n
ens/ 

Plantilles per imprimir, retallar i jugar. 

Una mà de contes 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-c
ontes/ 

Un web on podeu trobar vídeos amb gran varietat de 
contes elaborats amb diferents tècniques artístiques. 

Dibuixos i pel·lícules en català 
https://www.naciodigital.cat/noticia/198467/fe
m/amb/nens/tancats/casa/llista/millor/conting
ut/catala/disponible/plataformes 

Recull de sèries i pel·lícules infantils en català que es 
poden veure en línia. 

2n 
C. Inicial  Fer un horari 

 Fer-se un horari amb l’organització que tindrà el dia: 
hora de llevar-se, esmorzar, vestir-se, jugar, treballar, 
fer exercici... 

Fer llistes 
 Escriure llistes de persones, d’animals, de colors, 

d’objectes, de números... 

Fer un diari 

 Escriure un diari del dia a dia a casa durant el 
confinament explicant el què fem. Si encara costa 
escriure, es pot fer el diari gravant petits vídeos amb 
el mòbil. 

Dibuixar 
 Fes un dibuix d’alguna cosa que vegis de d’una 

finestra de casa. 

Jocs de taula 
 Jugar a jocs que ens fan pensar: l’oca, el parxís, el 

dòmino, el 3 en ratlla, memoris, puzles… 
Jugar a comptar endavant i endarrera. 

Recursos Innovamat 
https://innovamat.com/blog/ca/recursos/recurs
os-per-a-families/recursos-2n/ 

Propostes d’activitats matemàtiques per fer cada 
setmana. 

Bmath 
https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues
/ 

Aplicació per ordinador, tauleta o mòbil per repassar 
el què s’ha treballat de matemàtiques a l’escola 
mentre es juga. 

Aula d’acollida 
http://www.xtec.cat/~jhierro/els_temes.htm 
 

Activitats per repassar les lletres i vocabulari bàsic. 

Llegeix i escriu 
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/index.ht
ml 

Activitats en línia per iniciar la lectoescriptura. 

Practiquem l’anglès https://supersimple.com Per practicar l’anglès de forma lúdica i senzilla. 
80 recursos educatius per    
aprendre des de casa (Nati     
Bergadà) 

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

Jocs interactius, vídeos, documentals, cançons, contes 
i exercicis. 
Tot agrupat per àrees. 

70 ideas fáciles para jugar con      

niños dentro de casa 
https://estacionbambalina.com/70-ideas-faciles
-para-jugar-con-ninos-dentro-de-casa/ 

Activitats no acadèmiques per fer amb els nens i 
nenes a casa. 
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Imprimibles per jugar i pintar 
https://totnens.cat/imprimibles-gratuits-per-a-n
ens/ 

Plantilles per imprimir, retallar i jugar. 

Una mà de contes 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-c
ontes/ 

Un web on podeu trobar vídeos amb gran varietat de 
contes elaborats amb diferents tècniques artístiques. 

Dibuixos i pel·lícules en català 
https://www.naciodigital.cat/noticia/198467/fe
m/amb/nens/tancats/casa/llista/millor/conting
ut/catala/disponible/plataformes 

Recull de sèries i pel·lícules infantils en català que es 
poden veure en línia. 

CICLE 
 MITJÀ 

3r C. Mitjà  Practiquem l’anglès http://cmedosso.blogspot.com/p/english.html Continguts de llengua anglesa. 
80 recursos educatius per    
aprendre des de casa (Nati     
Bergadà) 

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

Jocs interactius, vídeos, documentals, cançons, contes 
i exercicis. 
Tot agrupat per àrees. 

Experiment 
https://ampavinyet.blogspot.com/2015/04/fem
-un-experiment-casa-el-cicle-de.html 

Fem un experiment a casa: El cicle de l’aigua. 

Redaccions a la llibreta petita 
 Expliqueu les coses que feu a casa i  les sensacions 

que teniu en aquests dies de confinament. 

Llibre ”Em dic Aran i m’encanta      
escriure!” 

 Anar llegint fins acabar-lo. Explicar a la llibreta petita 
de redaccions quin capítol t’ha agradat més i el 
perquè. Opinió personal. 

Taules de multiplicar 
https://www.tablasdemultiplicar.com/ Per jugar  en línia tot aprenent les taules de 

multiplicar 

Música: La perdiueta amb lletra 
https://www.youtube.com/watch?v=_iVZqMcij
0o 

Per sentir i llegir la Perdiueta. 

 
4t C. Mitjà 

Aventura’t amb l’ortografia - 
Entrena’t a llegir - Info K - Sopa de 
lletres 

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

¡Voy a leer! - Ortografíate - Joc 
d’ortografia castellana 

http://www.edu365.cat/primaria/castella/index
.html 

 

Taules de multiplicar 
https://www.tablasdemultiplicar.com/ Per jugar  en línia tot aprenent les taules de 

multiplicar 

Màquina de calcular 
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegi
o/maquina.html 

 

La formiga matemàtica - Jclic - 
Entrar per la web de l’escola 

https://clic.xtec.cat/projects/quinzet/jclic.js/ind
ex.html 

 

Les comarques de Catalunya - 
Viure als monestirs - Viure als 
castells - Viure al camp - Viure a la 
ciutat 

http://www.edu365.cat/primaria/socials/index.
html 
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Practiquem l’anglès 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es  
http://cmedosso.blogspot.com/p/english.html 
 

Jocs per treballar la llengua anglesa. Listenings, 
readings, writings, grammar and vocabulary, games, 
stories and songs. 

Cançó del “Got mig ple” de Manu 
Guix,  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd
gRnTR9BAu9OoHLnhZPaAmK3vErtTuae5OOJMn
dBLivSWLUA/viewform?usp=sf_link 
 

Escolteu, reflexioneu i gaudiu-la! (Ballar també és una 
bona opció!). Ompliu els buits que trobareu en la 
cançó, i en el següent apartat ompliu el got amb allò 
que més us agradi! Si teniu problemes per imprimir, 
podeu copiar i fer l’activitat a la llibreta d’emocions. 

Per practicar amb el flabiol: 
PEIX PEIXET 

https://www.youtube.com/watch?v=h6rLBJSVl2
c 

Per fer pràctica amb el flabiol. 

CICLE 
SUPERIOR 

5è C. 
Superior Telecangur 

https://www.cangur.org/telecangur/ Telecangur des de casa. S’aniran penjant paquets de 
10 problemes del cangur per a 5è i 6è i es podran 
avaluar en línia. 

Matemàtiques divertides 
http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_
hora/matematiques.htm 

Activitats entretingudes de matemàtiques (jocs 
matemàtics). 

Gramàtica - Llengua catalana 
http://enxaneta.info 
 

Exercicis per practicar tots els aspectes de gramàtica 
treballats  en llengua catalana.  

Practiquem l’anglès 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es  
https://learnenglishteens.britishcouncil.org 
(nivell superior) 

Jocs per treballar la llengua anglesa. Listenings, 
readings, writings, grammar and vocabulary, games, 
stories and songs. 

Practiquem francès 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-franc%C3
%A9s/tag/mas-recientes/ 

Jocs per treballar vocabulari bàsic de francès 

Activitats d’audició, moviment i    
creativitat 

https://www.racomusicaldidactic.com/2020/03
/activitats-daudicio-moviment-i.html 

Les obres de 3r i 4t curs es poden fer també a cicle 
superior. 

Aula d’acollida http://www.xtec.cat/~jhierro/els_temes.htm Per repassar vocabulari bàsic. 
Per practicar amb el flabiol: 
PLOU I FA SOL 

https://www.youtube.com/watch?v=8xu1PEP5x
v4 

Per fer pràctica amb el flabiol. Serà la peça conjunta 
per la Trobada de flabiolaires escolar. 

6è C. 
Superior Telecangur 

https://www.cangur.org/telecangur/ Telecangur des de casa. S’aniran penjant paquets de 
10 problemes del cangur per a 5è i 6è i es podran 
avaluar en línia. 

Matemàtiques divertides 
http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_
hora/matematiques.htm 

Activitats entretingudes de matemàtiques (jocs 
matemàtics). 

Gramàtica - Llengua catalana 
http://enxaneta.info 
 

Exercicis per practicar tots els aspectes de gramàtica 
treballats  en llengua catalana.  

Practiquem l’anglès 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es  
https://learnenglishteens.britishcouncil.org 
(nivell superior) 

Jocs per treballar la llengua anglesa. Listenings, 
readings, writings, grammar and vocabulary, games, 
stories and songs. 
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Practiquem francès 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-franc%C3
%A9s/tag/mas-recientes/ 

Jocs per treballar vocabulari bàsic de francès. 

Activitats d’audició, moviment i    
creativitat 

https://www.racomusicaldidactic.com/2020/03
/activitats-daudicio-moviment-i.html 

Les obres de 3r i 4t curs es poden fer també a cicle 
superior. 

Aula d’acollida http://www.xtec.cat/~jhierro/els_temes.htm Per repassar vocabulari bàsic. 

Música: Història del rock & roll 
https://www.youtube.com/watch?v=495IptUlO
K4 

Per conèixer la història del rock. 

Música: Corrandes de Folgueroles 
https://www.youtube.com/watch?v=WatLlGsw
YDE 

Per familiaritzar-se amb un nou cant glosat. 
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