
 

  GENERALITAT DE CATALUNYA 
   DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA 9:  
Arriben els mosquits!!! 

Primària GRANS 

Àmbit/Àrees:  àmbit digital, àmbit lingüístic, àmbit matemàtic, coneixement 
del medi natural, compentència aprendre a aprendre, àmbit artístic: música.  

Què he de fer? TASCA  Tasca 1:  Visualitza el vídeo: Arriben els mosquits! 

Tasca 2: Comprensió lectora i activitats - Mosquits per 

què ens piquen? 

Tasca 3: El vol de borinot 

Tasca 4:  Qüestionari d'autoavaluació de l'alumne/a i 

família: qüestionari  

Tasca 5: Valoracions de l'alumne/a-  Valoració infant 

Tasca 6: Innovamat 

Què necessito?  

Quin material puc fer 

servir? 

Necessites un llapis o bolígraf per escriure, o bé fer-ho a 

ordinador o tablet . Si no ho pots imprimir, pots copiar el 

títol de l’activitat i la resposta, no cal que copiis els 

enunciats. 

Com ho puc fer? 

(orientacions per als 

alumnes i famílies) 

Seguir les instruccions de les diferents tasques i buscar 

la informació necessària, tot mirant els enllaços 

d’interès. 

Enllaços d’interès   Tasca 1: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/piriscopi-arriben

-els-mosquits/video/5856246/ 

Tasca 2:  COMPRENSIÓ LECTORA S9 

Tasca 3: Activitat 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePapXhkn8Jx6PKDc7fOlJ0tUsVX9hX85A3hNao6_OiFQX86Q/viewform
https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/usu1205/2020/05/Valoraci%C3%B3-infant.pdf
https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/usu1205/2020/05/Valoraci%C3%B3-infant.pdf
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/piriscopi-arriben-els-mosquits/video/5856246/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/piriscopi-arriben-els-mosquits/video/5856246/
https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/usu1205/2020/05/COMPRENSI%C3%93-LECTORA-S9.pdf
https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/usu1205/2020/05/COMPRENSI%C3%93-LECTORA-S9.pdf
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4t&s=M%C3%BAsica&t=pe5clp9vjg&m=n&e=n&l=pg&i=suutcs&r=sn


Tasca 4: Qüestionari  

Tasca 5:  Valoració infant 

Tasca 6: Innovamat 

https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/

usu1205/2020/05/Calendari-Setmanal-Innovamat-juny-0

1-05.pdf 

Comprovo què he fet  - He visualitzat atentament el vídeo. Quan no he 

entès alguna paraula o concepte ho he preguntat.  

- He llegit atentament el text. He cercat al 

diccionari les paraules que no entès. Després de 

respondre les preguntes, he repassat per 

assegurar-me que he contestat bé.  

- He escoltat bé les peces musicals proposades i le 

he relacionat amb el seu instrument i família.  

- He repassat el qüestionari per vetllar que no 

m’hagi descuidat cap apartat. 

- He escrit amb lletra clara i llegible. He repassat el 

meu escrit comprovant que té coherència i 

s’entén. He repassat l’ortografia recordant les 

normes ortogràfiques treballades a l’escola. 

- He visualitzat el vídeos i he resolt  les activitats 

d’Innovamat. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePapXhkn8Jx6PKDc7fOlJ0tUsVX9hX85A3hNao6_OiFQX86Q/viewform
https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/usu1205/2020/05/Valoraci%C3%B3-infant.pdf
https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/usu1205/2020/05/Valoraci%C3%B3-infant.pdf
https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/usu1205/2020/05/Calendari-Setmanal-Innovamat-juny-01-05.pdf
https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/usu1205/2020/05/Calendari-Setmanal-Innovamat-juny-01-05.pdf
https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/usu1205/2020/05/Calendari-Setmanal-Innovamat-juny-01-05.pdf

