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CICLE SUPERIOR______________________________________________________ 

 

● Lectures de diferent tipologia 

● Escriure textos creatius. Propostes: 

★ escriure a partir d’una imatge d’un conte, d’una revista, d’un diari… 

★ binomi de paraules: fer un text a partir de dues paraules que escullis. 

★ d’un element de la natura, d’aquesta primavera que comença, bulbs, 

llavors, el tornar a renéixer... 

★ de les eugues i poltres que vam anar a veure i que fan aquest paisatge 

tan característic de la nostra Vall quan pasturen pels camps. 

★ de com et sents o com vius tot el que està passant amb el coronavirus 
que ens ha obligat a tancar l’escola. Quin missatge t’agradaria enviar. 

★ d’un país llunyà: buscar informació d’aquest país i després fer el text. 

● Dibuixar i fer el text d’un còmic. 

● Escriure sobre el que et vingui de gust. 

● Fer i inventar passatemps: jeroglífics, sopes de lletres, enigmes, paraules 

amagades…. 

*Aquestes activitats es poden fer tant en català com en castellà.   

● 5è: Pensar com faries una maqueta de l’aparell del cos humà que has treballat.  

● 6è: Pensar i fer un disseny/maqueta (amb cartolina, lego, materials reciclats, 

amb un dibuix...) d’un poble 100% renovable, que utilitzi exclusivament energies 

renovables.  Podeu tenir en compte si hi rius, si està situat en turó, en una vall, 

envoltat de muntanyes, a la plana…), si és un lloc assolellat,... 

● Viatge, 5è i 6è.  

○ Amb un amic o una amiga heu decidit fer un viatge per Europa. 

○ Les dates per realitzar-lo no poden anar més lluny del 31 d’octubre de 

2020 

○ Disposeu d’un pressupost de 1.800€.  

○ Amb aquest import heu de visitar 3 capitals de la Unió Europea i tornar 

cap a casa.  

○ Aquests diners us han de servir per pagar els viatges, els menjar, trobar 

lloc on dormir i visitar com a mínim 6 llocs d’interès cultural (museus, 

exposicions,...), dos a cada ciutat. 

○ El vostre viatge té una durada de 10 dies, no menys.  

○ Has  de crear una taula on poder anotar la relació de despeses i 

informacions: 
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■  Nom de les companyies de transport que utilitzeu en cada 

moment i el preu del bitllet i dia  corresponents. 

■ Tipus d’allotjament, règim (A, A/E, MP, PC) i caldrà especificar: 

nom, pàg.web i preu. 

■ Visites culturals: preu dels tiquets i breu explicació del lloc.  

■ Àpats (1 àpat almenys en un restaurant de cada ciutat que visiteu. 

Caldrà especificar: nom, pàg.web i preu).  Heu de realitzar un 

mínim de 3 àpats diaris i anotar a la taula els diners que destineu 

a cada un d’ells.   

○ En acabar hauràs d’indicar el total de despesa i si heu complert 
l’objectiu. 

● Visitem monestirs catalans a vista de dron : 

-Monestir de Ripoll: www.monestirderipoll.cat. 

-Monestir de Poblet :https://www.youtube.com/watch?v=EOA2r0NoLlU 

-Abadia de Montserrat 

:https://www.youtube.com/watch?v=EOA2r0NoLlU 

 
 

● CANTÀNIA VIRTUAL 6è de primària 
Els alumnes de 6è trobaran tots els vídeos penjats a l’ Edmodo, pels alumn@s 

que no hi puguin entrar, els hi deixo els enllaços als vídeos les cançons i als dels 

moviments escènics. 

  
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlmtT5fn4zGNlpMWU78yC7elLV5
CDk6N 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mOgk5U5MZP4&list=PL3rxKi1dC2D9
Q4g_ADOsXrqpKSmk6mZRS 

 
 

● Enllaços d’interès: 
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● https://es.ixl.com/math/     exercicis variats de matemàtiques per anar 

practicant de mica en mica. 

● https://paresinens.cat/activitats/6-experiments-

cientfics_2083195102.html. Experiments casolans per compartir en 

família. 

 

- Jocs d’interior d’estar quiets o molt poc moviment: el telèfon, el joc dels 

disbarats (primer es fa pregunta i resposta en veu baixa. Un cop tots han fet la 

ronda cadascú dirà en veu alta la pregunta del qui té a l’esquerre i la resposta 

del qui té a la dreta), Què sóc? (escrivim - el que vulguem: animals, ocifics, 

plantes, muntanyes…- un post-it al front de cada nen qui haurà de fer preguntes 

per endevinar què és. Les respostes només poden ser SI o NO. També es pot 

fer sense fer preguntes, és a dir, fent expressió corporal), l’assassí, la corrent, 

pobre gatet, endevinar el detall canviat (un surt a fora però abans haurà de deixar 

que la resta el mirin. Quan torna a entrar s’haurà canviat algun detall i els altres 

ho hauran d’endevinar), el detectiu (com que sereu molt menys, només surt un 

detectiu i els detalls canviats seran menys i poden ser posturals), el museu (dos 

equips: els lladres i les càmeres de seguretat. Fins i tot podeu jugar essent dos. 

Amagueu l’objecte i deixeu 1 minut perquè el lladre el busqui. Té tres intents 

cada un amb menys temps. Si 1 minut és molt pel tipus d’espai, comenceu amb 

menys temps.) 

 

- Jocs d’interior amb moviment (convé anar-nos movent!!): el joc de les 

cadires (també ho podeu fer amb coixins i així ens obliguem a ajupir-nos), la 

bomba, la pilota crema (passar molt ràpid la pilota de persona en persona, sense 

pràcticament ni agafar-la i sense haver de seguir un ordre establert), amagar 

(sense córrer i vigilant escales i cantos dels mobles. En comptes de córrer, quan 

us trobeu pacteu un lloc d’arribada i hi podeu anar de diferents maneres: de 

puntetes, talons, quatre grapes, arrossegant-se, saltant peus junts, 

d’esquenes…..), jocs de mímica, fer coreografies, 1,2,3 pica paret (i us dic el 

mateix que el joc d’amagar, si teniu un espai petit no correu! perseguiu-vos 

pactant una manera de desplaçament), ameba (el d’anar passant estadis fins a 

arribar a humà jugant el pedra-paper- estisores. Us podeu inventar diferents 

moviments i estadis), practicar malabars (amb pilotes petites o amb globus poc 

inflats), saltar corda. Amagar un tresor a casa i seguint pistes trobar-lo. Ninja (en 

rotllana crideu Ninja i us quedeu quiets amb la posició que us heu quedat. 

Començant per la persona pactada, heu d’intentar tocar la mà d’algú de la 
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rotllana. Si us la toquen aquesta mà queda retirada darrere l’esquena. Si us 

toquen les dues mans quedeu eliminats. Recordeu que l’ordre de tocar és pactat 

però podeu tocar a qui vulgueu de la rotllana). Inventar-nos una obra de teatre 

amb algun familiar. Que no caigui (amb un globus inflat i si no en teniu, una pilota 

tova o un coixí, li aneu fent tocs amb diferents parts del cos pactades prèviament: 

peu, genoll, mà, cap…. podeu jugar-hi sols i fent passades amb algú altre). 

 

- Activitats creatives: decorar ampolles amb llana o paper de colors enganxat 

amb cola blanca o silicona, dissenyar la meva habitació ideal des punt de vista 

d’ocell, dibuixar a llapis tot copiant el meu objecte preferit, fer un autoretrat a 

partir d’una fotografia, fer el meu propi marc de fotos amb una base de cartró i 

enganxant llegums o pasta seques al voltant tot creant una cenefa, inventar-me 

un conte i il·lustrar-lo, fer una maqueta de la meva habitació real amb cartró, 

dibuixar al natural algun familiar o mascota, fer testos per a petites plantes a 

partir d’un pot de vidre o llauna i diversos materials per decorar-lo, inventar un 

laberint per a una bola amb una tapa de caixa de sabates i canyetes 

(https://www.pinterest.es/pin/342062534191502958/), fer qualsevol tipus 

d’objecte inventat a partir del cartró del paper de wc…  

* Visitar la web de Pinterest per a tenir moltes més idees 

(https://www.pinterest.es/). 

 
 


