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LINKS I ENLLAÇOS PER INFANTIL I PRIMÀRIA PER PODER FER 

ACTIVITATS A CASA 

 

http://www.edu365.cat/. Activitats de totes les àrees, àmbits i etapes. 
 

https://clic.xtec.cat/repo/Activitats de totes les àrees, àmbits i etapes. 
 

https://www.castellnouedicions.com/activitats-per-fer-a-casa-amb-nens-
2020?oscsid=nrf5368k805mto39v4tskvo1h5- Editorial Castellnou. Hi ha diferents 
activitats de lectura gratuïtes i imprimibles. No totes són gratuïtes. 
 

https://matematicasprimariasecundaria.com/Activitats gratuïtes de matemàtiques. 
 

https://www.editorialflamboyant.com/wp-content/uploads/2020/03/fuleto_llegir-en-veu-
alta_CAT.pdf. Activitats de lectura en família. 
 

https://www.conmishijos.com/?utm_source=CMH-
Boletin&utm_medium=boletin&utm_campaign=CMH-Boletin+214 activitats per a fer 
a casa ( jocs, cuina, art…)  
 

https://www.cerebriti.com/ Jocs educatius per totes les àrees. 
 

Activitats de llengua INF-CI-CM 

  M’endevines? Web amb un gran recull d’endevinalles per infants d’Infantil i Primària. 
http://www.edu365.com/primaria/catala/endevinalles/portada.htm 

Entrena’t a llegir. En aquesta pàgina trobaràs una sèrie d’activitats que et seran útils 
per millorar la teva lectura. Aprendre a llegir més de pressa  i comprendre millor el que 
llegeixes. Les activitats estan repartides en tres nivells: Comença a córrer, mig fons i 
marató.http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html 

Els contes d’en Tom i la Laia à En aquesta pàgina trobaràs contes interactius per 
llegir, escoltar i fer activitats de comprensió de la lectura. Contes adreçats a Educació 
infantil i Cicle Inicial. http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.html 

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.http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/ 
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Ortografia Una pàgina web que conté un recull d’activitats per practicar l’ortografia. Hi 
ha tres nivells de dificultat.http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html 

 

Matemàtiques   

Pàgina web amb jocs per treballar en diferents nivells aspectes com la suma, la resta, 
la multiplicació i les divisions. A més a més també hi ha la possibilitat de treballar 
altres continguts com els nombres decimal, les fraccions o l’hora en Anglès. 
https://www.arcademics.com/games 

Sumes simples  https://www.arcademics.com/games/alien 

Restes simples https://www.arcademics.com/games/ducky-race 

Multiplicacions https://www.arcademics.com/games/space-race 

Divisions  https://www.arcademics.com/games/demolition 

Càlcul mental https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados 

Càlculmental  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo
_mate/calculo_m/calculomental_p_p.html  

https://mathsnacks.com/ 

 

CM-CS 

Longitud 
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/longitud/a1/medir1.html 

Pes i massa 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/pesomasa/menu.html 

Volum i 
capacitat  http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/volumen/menu.h
tml 

  

Coneixement del Medi 

InfoK Descobreix un recull de vídeos elaborats per l’InfoK que fan referències a 
temàtiques actuals molt 
interessants.  https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=infoK+canal 

Greenpeace Descobreix la pàgina de Greenpeace.  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. 
https://es.greenpeace.org/ca/ 
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Arts visuals i plàstiques 

Inspirogrph Crea motius amb les rodes dentades virtuals. 

https://nathanfriend.io/inspirograph/ 

Art Attack  En aquest canal de youtube podràs descobrir un gran recull de vídeos per 
crear les teves manualitats. 
https://www.youtube.com/channel/UCBuQJMvcHp9R46COfLpzYvA/videos 

 

Per jugar a escacs 
 

per CI- https://aprendeconrey.com/ 
CM i CS- https://lichess.org/ 
Per poder fer  una partida d’escacs en línia https://chess.org/ 
 

Música 
 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/ 
Song maker: una aplicació per fer cançons on line. 
 

https://www.cokitos.com/juego-simon-dice-online-gratis/play/ 
Simon says online: joc musical de memòria visual i musical. 
 

https://aprendomusica.com/const2ca/03agafanotes/agafanotes.html 
Atrapa notes, els grans han practicat ja, un joc per trobar les notes musicals. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qti8j5xKqSQ&list=PLrSWhfRKGSwe15oslN0J8kMj
fD-oRYJUk&index=2 

Fer percussió (rotllo batucada) seguint les guies dels vídeos de la bombocova, 
recomano començar pel 2, seguir amb el 6, el 15 i ja els altres, si els hi ha agradat. 
 

http://creatingmusic.com/BlockGames/3x3/ 
És de memòria amb notes musicals, a partir d’uns cubs, s’ha de crear una melodia, i 
després intentar endevinar quina de les tres propostes que et dona l’ordinador és la 
correcta. 
 

https://aprendomusica.com/ 
Pàgina amb diferents recursos per anar practicant i fer música. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7sUNXA4NYKI 
Vídeo tutorial de com fer 4 instruments de percussió a casa. 
 

https://www.youtube.com/channel/UC0PtwzSikWRnftscW9uI_Ug 

També estar atents a xarxes, ja que molts grups de música fan directes a instagram, 
pengen cançons, etc. un canal de youtube on 3 músics del panorama actual català 
canten cançons per fer més amè el confinament. 
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https://www.digitalconcerthall.com/en/news?utm_source=www.berliner-
philharmoniker.de&utm_medium=website&utm_campaign=brandbar&a=bph_webseite
&c=true 

Pels més fans, la Berliner Philarmoniker ha obert la seva pàgina del Digital Concert 
Hall, on es poden veure concerts sencers de música clàssica.  
 

Tot això i a escoltar molta música, cantar molt, que ja sabeu que qui canta, els seus 
mals espanta, i a prendre-ho amb calma tot!! 
 

Anglès 
 

http://www.koalatext.com/public/ Activitats per tots els nivells. 
https://es.lyricstraining.com/en/ Treball del listening a partir de cançons actuals en 
anglès. També es pot canviar l’idioma. 
 

Educació física  
 

Recomanacions  de diferents activitats motrius per aquest dies. 

Educació física a Infantil 

Tot i que aquestes activitats les poden fer tots els de la casa: petits i grans! 

Us compartim  altres  propostes senzilles que poden fer els vostres infants 
sols o conjuntament amb els pares. 
Activació del cos: https://youtu.be/pKqnSRDzkgw   

https://youtu.be/PKyuJhHQCfI 

https://youtu.be/Q5GegqI4IJI 

https://youtu.be/e5xlhLx1WMQ 

https://www.youtube.com/watch?v=NwT5oX_mqS0 

Ioga per a nens:   https://youtu.be/Dwt0qeBj85I 

https://youtu.be/YZlLhfr6-fE 

Imitació d’animals: https://youtu.be/Q8Wjb8d8WoY 
 

Coreografies: 

Zumba senzilla:https://youtu.be/ymigWt5TOV8 

Just Dance Osito Gominola: https://youtu.be/z_9l52tg410 

Just Dance Baby Shark: https://youtu.be/XqZsoesa55w 

Just Dance Timber: https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk 

Just Dance Mimi:  https://youtu.be/x5txbI09ItE 

Estiraments i Activació (9 minuts): 
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 
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Més activitats amb gots i canyetes de plàstic:  https://youtu.be/_xWmRxIGawk 

Jocs amb globus: 

-  Toquem amb diferents parts del cos: mans, peus, colze, cap, cul, genoll... 

-  Toquem sense que caigui a terra ( podem establir un número de tocs ) 

- Ens intercanviem el globus 

- Intentem encistellar el globus fent-lo passar enmig d’un aro o quelcom semblant 

- Intentem transportar un globus entre 2 persones sense que caigui i sense tocar-
lo  amb les mans ( esquena amb esquena, cul amb cul, amb l’ajuda d’una tovallola 
o paper de diari o tros de cartró...) 

-Colpejo el globus amunt, faig una volta sobre mi mateix/a i el recullo o 
el torno a colpejar. 

- Si teniu un cordill o un tros de llana, podeu fer una xarxa i jugar 
a   passar el globus a una banda i altra de la xarxa. 

- Si sou uns quants a la família, podeu fer 2 equips i intentar fer tocs per arribar a 
fer punt a l’altra banda del menjador. 

Amb capses de cartró: 

-   Si teniu capses pintar i construir un cotxe, un vaixell o el que se us 
acudeixi, podem amargar-nos-hi dins i fer volar la creativitat. 

-    Si no disposeu de capses grans, podeu decorar capses petites 
inventant robots, cotxes, cases, etc. 

Amb paper: 

-   Patinant amb un full de diari a cada peu, fent-nos una capa, arrugant 
i estripant el paper, fent una bola i jugar a llençar-la, estripar-lo,fer 
una cortina i bufar....). 

- Amb teles, mocadors o llençols, construint cabanes, utilitzant-los com 
a disfressa o per fer lliscaments. 

 

Altres jocs motrius: 

- Terra, mar i aire: Terra ( ens quedem al mateix lloc on som ) Mar ( 
saltem a l’altra banda d’on som ) Aire saltem amunt i piquem de 
mans. 

-  Sóc el rei/reina...: Les coses que digui el rei /na les haurem de 
fer...per exemple...diu que saltem ( haurem de saltar , anar a peu 
coix,..  Anem canviant de rei/na. 

-  Fet i amagar: Un la para i els altres s’amaguen amb l’objectiu de no ser 
descoberts. 

https://youtu.be/_xWmRxIGawk


-  Qui és qui?: Amb els ulls tapats haurem d’esbrinar qui és qui. 

-  1, 2,3 pica paret: Avancem lentament i quan el que para es gira 
després de pica 1,2 3 pica paret, ens quedem congelats com a 
estàtues. Si ens descobreix movent-nos, hem de tornar a començar 
des de l’inici. 

-  El joc dels embolics ( Twister o similar, també podem crear-lo nosaltres ) 

-  Dibuixem a l’esquena i endevinem 

-  El semàfor: Si el semàfor està en verd podem caminar, si està en 
vermell ens quedem quiets i si està en groc ens desplacem 
ràpidament. 

-  Estàtues musicals: mentre soni la música ballarem. Quan pari ens 
quedarem congelats com a estàtues. 

-  El cocodril adormit: Un la para que és el cocodril i els altres són 
diferents animals, els que vulguin. El cocodril i tots els animals 
dormen quan diu: Quina gana tinc!, tots van cap al lloc segur. Si els 
atrapa es converteix amb cocodril. 

  

Educació física a Primària 

Poden fer les mateixes activitats que els infants d’infantil i afegirem altres 
recomanacions: 

Exercicis d’activació individual: 

-  Rutina d’exercicis: https://youtu.be/oc4QS2USKmk Intensitat suau 

https://www.youtube.com/watch?v=
dhCM0C6GnrY Intensitat moderada 

https://youtu.be/5if4cjO5nxo Intensitat moderada 

 https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI Intensitat 
alta 

-   Tabata ( pels més forts, sèries repetitives d’exercicis musculars): 
https://youtu.be/TStEzVUqtUU 

-   Exercicis d’activació del cos: https://youtu.be/ju8W_SX_wy4 

-   El baile del cuerpo:    https://youtu.be/z6DoPp-LkTA 

-   Zumba senzilla:           https://youtu.be/FP0wgVhUC9w 

-   Coreografia amb fit ball: https://youtu.be/Dfv59IqZHY4 

https://youtu.be/40EiBFp7CX
Y 

-   Coreografia amb pilota: https://youtu.be/R0aDDwOCi10 

-   Coreografia amb cercles (pals) :     
https://youtu.be/l1zJ5mrocY0      

-    Tonificació amb cercles:    
 https://youtu.be/AG14_DVjvs0 
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-    Treball cardiovascular amb música africana: https://youtu.be/Ewqq-3xJFdI 

-     Per tranquil·litzar, Ioga per a nens/es: 
https://www.youtube.com/watch?v=3bjggxDiXyk 

https://youtu.be/Dwt0qeBj85I 

-     Just Dance Mimi: https://youtu.be/x5txbI09ItE 

-     Just Dance Monkey: https://youtu.be/ayWUcybFbeI 

-     Just Dance Dua Lipa: https://youtu.be/sFKL1Y0ibeQ 

-     Zumba Justin Bieber: https://youtu.be/8LnlCo4M-Bg 

-         Zumba Uptown Funk: https://youtu.be/aXDvdCDAyHo 

-         Zumba Meghan Trainor: https://youtu.be/t6PmB6tMBOc 

-         Zumba Kate Perry: https://youtu.be/JzPVI3PH7AY 

-         Zumba Tsunami: https://youtu.be/IWXmagZ-QMU Intensitat alta 

-         Estiraments i Activació (9 minuts): 
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 

Altres activitats que es poden fer a casa: 

https://www.facebook.com/1234290338/posts/10216911603202380/?sfnsn=scwsp
wa&extid 

= zNZtKE5dSSd2gNc2&d=w&vh=i 

Més idees! https://view.genial.ly/5e6c9b0127aede0fbe6fda32 

 

I totes les activitats a la natura que pugueu fer al vostre jardí, balcons, terrasses, 
els que pugueu! 

 

Espai de menjador i Lleure 
 

Menjador 
 

Proposo fer una graella o un dossier anotant, dibuixant o enganxant una foto del menú 
diari de casa (1r plat, 2n plat i postre) 
 

Lleure 

Manualitats per fer i jugar a 
casa:https://www.facebook.com/ComeSaludables/videos/904652123283497/ 
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