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PARVULARI/ CI 
 
El vols llegir (o que te’l llegeixin!)? Vols provar de memoritzar-lo? El vols copiar? 
 

L’ARBRE I LA PRIMAVERA 

LA PRIMAVERA ÉS AQUÍ 
HO HAN XISCLAT LES ORENETES. 

LA PRIMAVERA HA ARRIBAT 
TOTS ELS ARBRES HAN BROTAT. 

HA BATEGAT UN ALTRE COP 
EL COR PROFUND DE LA TERRA. 
TORNA A PUJAR TRONC AMUNT 

NOVA SABA I NOVA LLUM. 
Núria Albó 

 
 
AUDIOCONTE EN CATALÀ (FEU CLIC A LA IMATGE PER ESCOLTAR-LO) 

 
 
http://cavallfort.cat/casetes/ 
 
CONTE EN CASTELLÀ (FEU CLIC A LA IMATGE PER VEURE’L) 

 
 
 
confegir paraules:  
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/portada.html 
 
http://www.edu365.cat/acollida/confegir/index.htm 
 
endevinalles: 

http://cavallfort.cat/casetes/
http://cavallfort.cat/casetes/
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/portada.html
http://www.edu365.cat/acollida/confegir/index.htm
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http://www.edu365.com/primaria/catala/endevinalles/portada.htm 
 
primavera: 
https://clic.xtec.cat/projects/flors/jclic.js/index.html 
 
 

 
 
 
CICLE MITJÀ 
 
Si cliqueu a la imatge entrareu en un sites que hem creat per a que tots vosaltres tingueu 
unes activitats ben xules per a fer durant aquests dies. 
 

 
 
4t- En l’apartat de català podeu fer les activitats d’accents: 
Hi posem accent? i Normes d’accentuació. 
 

 
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/cs02.html 
 
https://clic.xtec.cat/projects/normes/jclic.js/index.html 
 
ESCRIURE UN CONTE 
Ara pot ser un bon moment per la creativitat. Podeu escriure un conte de només 5 línies i 
que sigui molt original.  
Penseu a posar-hi un títol. 
 

http://www.edu365.com/primaria/catala/endevinalles/portada.htm
https://clic.xtec.cat/projects/flors/jclic.js/index.html
https://sites.google.com/d/1xJaUoRRgNEh9CRsmn7G_ThC5I4Jb8GZH/p/1QzkbsVEg0HImft9ol9p28kh0eEhVp6Xq/edit
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/cs02.html
https://clic.xtec.cat/projects/normes/jclic.js/index.html
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ESCRIVIM PER PARTS: Recordeu que cal 
fer una bona planificació: QUÈ vull explicar (quina és la idea, vull tractar algun tema 
concret?), QUINS personatges presentaré, ON i QUAN ubicarem la història,COM l’explico 
(narrador…) 
 
Una vegada tot planificat, ens posem a escriure, elaboració. 
 
Ep! Però encara no està tot enllestit, ens queda una de les parts més importants, revisió 
(estructura: entens el que has escrit?, pots llegir-li a algú per veure si ho entén. També fixa’t 
en l’ortografia: si dubtes d’alguna paraula busca-la al diccionari, el google també és una 
bona opció!)  
 
 
ESCRIBE UNA POESÍA. 
 
Primero lee alguna poesía que te guste, puedes aprenderla de memoria. 
 
Después piensa sobre el tema del poema que vas a escribir. 
Para facilitar el proceso, haz una lista de palabras que te gusten; puedes copiar alguna de 
poemas conocidos. 
Y ahora ...a escribir. Recuerda primero hacerlo en borrador para poder revisar y corregir o 
rectificar palabras o expresiones. 
Una vez escrita, léela unas cuantas veces y si te gusta ya puedes pasarla a limpio, puedes 
aprovechar para hacer algún detalle o decoración. 
  
Castellà 4t. 
 
La letra B : https://clic.xtec.cat/projects/fonb_log/jclic.js/index.html 
 
La R / RR : https://clic.xtec.cat/projects/fonr_log/jclic.js/index.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CICLE SUPERIOR 

https://clic.xtec.cat/projects/fonb_log/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/fonr_log/jclic.js/index.html
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MURAL D’UNA NOVEL·LA ,CÒMIC O MANGA QUE HAS LLEGIT 
 
Presenta’ns un llibre, còmic o manga que has llegit aquests dies. Fes-ne 
un mural ajuntant fulls o en un cartró, com vulguis. 
Hi ha d’haver el títol del llibre, l’explicació dels personatges principals i 
una explicació general de què va la història. 
Pots dibuixar els personatges o bé imprimir-los d’internet. 
 

● Enllaç de llengua catalana 5è i 6è : 
 https://agora.xtec.cat/ceip-espriu-sfeliu/moodle/course/view.php?id=10& 
  

● Enllaç de llengua castellana 5è i 6è: 
 

http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/castellano/ 
 
 
 
EXPRESSIONS ESCRITES de català i castellà 

  
 

● Fes un text descriptiu. El pots treballar observant de manera directa una            
persona, un animal o un espai de casa. Podem descriure un familiar de             
casa, l’entorn que veus des de les finestres de casa teva, i si tens alguna               
mascota ( gat, gos, hàmster, ocell ...). 

 Recorda les pautes treballades en la descripció. 
  
  

● Elabora una poesía sobre La Primavera y realiza un dibujo relacionado con            
el poema. Busca en la poesía: tres palabras monosílbas, tres bisílabas, 3            
trisílabas, 3 polisílabas y marca la sílaba tónica de cada una de ellas. 

 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-espriu-sfeliu/moodle/course/view.php?id=10&
http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/castellano/
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CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR 

Nivell: si encara n’estàs aprenent...pots fer la següents activitats 

 
LLEGIR AQUEST CONTE CLICANT A L’ENLLAÇ QUE HI TROBAREU 
A LA IMATGE  

 

 
 
 
LECTURES VARIADES 
 
 
És un bon moment, amb la calma d’estar a casa, de fer lectures diverses. Us animem a 
llegir, i molt! A veure si aconseguiu descobrir quin tipus de llibres us agraden més: seran els 
còmics, els contes d’aventures, de ciència ficció, de por...  
 
Podeu aprofitar per llegir també algun text o conte en castellà. 
 
JOC DEL VEIG VEIG AMB SÍL·LABES 
 
Es tracta del clàssic joc “veig veig”. Però en comptes de dir el color, diem quantes 
síl·labes té la paraula. A més a més podem dir per quina lletra comença o acaba, o 
bé qualsevol lletra que tingui sense especificar a on. 

http://contes.csuc.cat/guies/documents/01_medicina.pdf

