
CONFINATS A CASA TAMBÉ APRENEM! 

Hola nens i nenes de cicle mitjà! Esperem que estigueu molt bé vosaltres i les 
vostres famílies. 

Com que no podeu sortir al carrer us volem proposar algunes activitats per fer 
a casa i així poder reforçar alguns aprenentatges. No cal fer-les totes, es tracta 
de que tingueu un ventall d’opcions per triar. 

Abans de començar cal organitzar-se bé, per tant es recomana establir un 
horari d’estudi o treball diari (poden ser 3 hores diàries no seguides: 2 al matí i 
una a la tarda per exemple) per facilitar i mantenir la rutina escolar. Les rutines 
són bones i ens faciliten la feina. 

□ Mireu l’Infok cada dia perquè estareu ben informats i passareu una bona 
estona. 

□ Llegir una mica cada dia (en silenci, en veu alta, ...). Podeu llegir els 
llibres que més us interessin. 

□ També podeu fer un diari del vostre confinament (podeu incloure 
il·lustracions o dibuixos). Explicant el que feu a casa i totes aquelles 
emocions que sentiu amb la situació que estem vivint. Aquesta 
experiència mereix ser recollida en un diari i quan passin uns anys segur 
que us agradarà recordar què vau fer i com ho vau viure. També podeu 
enregistrar en vídeo (com uns youtubers professionals, un vídeo per dia) 
el que escriviu al diari. 

□ Practiqueu les operacions bàsiques. Només cal que feu una suma, resta, 
multiplicació i divisió cada dia. (a 4t us vam donar un full per facilitar-vos 
la feina). 

□ Ara que hem treballat els decimals, podeu jugar a comprar i vendre amb 
els euros (4t). 

□ Sabem que molts de vosaltres us agrada la Plàstica. Relaxeu-vos fent 
dibuixos, pintant i també treballs manuals.  

□ També podeu cercar receptes i cuinar en família: podeu fer pastissos, 
batuts, postres divertides, etc. 

□ Aprofiteu aquests dies  per jugar a jocs de taula en família: escacs, 
Rummy, Uno, etc. 

□ En el Symbaloo de l’escola també teniu programes per repassar taules 
de multiplicar, càlcul mental, activitats en anglès, aventura’t amb 
l’ortografia. També podeu entrar a les webs:  edu365.cat, la motxilla i Art 
Attack. 

https://www.symbaloo.com/profile/!AAABNMPHu7AARfXwAAAAANi0njM 

https://www.symbaloo.com/profile/!AAABNMPHu7AARfXwAAAAANi0njM


□ Podeu veure el vídeo “Ecosistemas” de Happy Learning i després buscar 
més informació i altres vídeos (Medi natural 4t): 

https://www.youtube.com/watch?v=K3xNO0oZo7Q 

□ Construir una màquina simple amb material reciclable. Podeu cercar 
idees al Pinterest o al cercador GOOGLE (Medi Natural 3r). 

□ Anglès: edu365.cat, https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/fun-
games, jocs com ara el penjat, bingos, de números o d'altres vocabularis 
treballats o bé un picture dictionary amb tot el vocabulari treballat fins 
ara. 

□ Música. (4t) Estudieu les cançons del Do explicades a classe. Si voleu i us 
animeu, continueu amb el Re i practiqueu l’Oda a l’Alegria de 
Beethoven. (3r) Podeu jugar a jocs musicals de la pàgina web: 
www.aprendomusica.com 

□ Treu la consola i busca jocs que et permetin moure el cos i fer exercici 
físic ...i a JUGAR!! 

 

 

CORONAVIRUS 

I com la informació és el millor arma que tenim per estar tranquils i vèncer les pors, 
aquí teniu dos vídeos i un conte: 

 

INFOK - ESPECIAL CORONAVIRUS 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/infok-26022020/video/6032280/ 
 

 

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS? Happy Learning 
 https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 
 

EL CONTE DEL CORONAVIRUS 

https://www.ara.cat/societat/conte-del-coronavirus_3_2417188261.html 
 

 

Quan tot això hagi passat i ens retrobem a l’escola serà molt bonic compartir 
el que heu fet. 

Cuideu-vos molt. Una abraçada de part de tots els mestres. Fins molt aviat! 

 

Els/les mestres de cicle mitjà 
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