
Estimades i estimats alumnes de cicle superior, esperem que aquests primers           
dies de confinament estiguin anant el millor possible per a vosaltres i les             
vostres famílies. 
Degut a que durant aquests dies haurem d’estar a casa i no podrem anar a               
l’escola, l’equip de mestres de cicle superior hem pensat una sèrie d’activitats            
que podeu anar fent durant aquests dies. No és obligatori fer totes les             
activitats escrites, però si és aconsellable que us marqueu un horari per tal de              
repassar els aprenentatges que hem anat assolint al llarg del curs, i una bona              
manera és realitzar les activitats que us hem preparat i que engloben totes les              
àrees. 
 
 
RECULL DE PROPOSTES DE CICLE SUPERIOR 
 

- Diari del Confinament: escriviu un diari amb tot allò que feu en el vostre dia a                
dia durant aquest període excepcional que estem vivint, amb tot allò que            
penseu, que sentiu, que escolteu… Ho podeu fer a través del Classroom o en              
una llibreta. 
 

- Podeu fer un cartell (text instructiu) seguint les recomanacions de com           
rentar-se les mans. El cartell haurà de ser trilingüe: català, castellà i anglès.             
D’aquest estil: 

 
 

- Anirem penjant cada dos-tres dies al classroom, petits textos de comprensió           
lectora i cada vegada que pengem el nou, donem el solucionari de l’anterior             
perquè es pugui corregir. 



- Seria interessant escriure un conte (fantàstic o no), escrit entre tots (per 
classe). Cadascú haurà d’anar llegint la part feta pels altres i afegir dues o 
tres frases per persona. Haureu de vigilar que hi hagi introducció, nus i 
desenllaç. Ho anirem penjant pel classroom. 

- Si podeu accedir al Classroom, allà tindreu penjat un dossier del Picanyol que             
són activitats molt visuals però que necessiten d’un suport per fer-les ja sigui             
digital o en paper imprès. 

 
- Hi ha un blog interessant amb diferents estratègies per facilitar l’organització           

del temps (deures, joc, hàbits en general…) :  
http://abclogopedia.blogspot.com . Podeu dissenyar un horari semblant a        
aquest, i personalitzar-ho, negociant amb la família. Si es fa gran, tipus mural,             
decorat, etc… i es penja a l’habitació, pot ser útil. 
 

 
 

 
 

ACTIVITAT MATEMÀTIQUES 

- Hi haurà penjat un parell d’enigmes matemàtics diàriament en el mur del            
Classroom i així podreu anar comparant les vostres respostes. 

 
 

 

 

http://abclogopedia.blogspot.com/


ACTIVITAT MEDI SOCIAL/NATURAL 

- CUIDEM EL MEDI AMBIENT 

Avui en dia el medi ambient està passant diversos problemes com són la             
contaminació i la sobreexplotació que estan fent malbé el nostre entorn           
natural. L’activitat que us plantegem és dissenyar un cartell adoptant mesures           
que facin conscienciar a la gent de les mesures que s’haurien de prendre.  

El cartell es pot fer a mà o a ordinador i hauria de ser molt visual. 

A continuació teniu un exemple: 

 
 

- Fer un robot amb material de reciclatge: Primer pensa com vols que sigui el              
teu robot i dibuixa´l en un paper. A continuació tria els materials que faràs              
servir per construir-lo, com el faràs funcionar i per a què servirà. Ara ja el pots                
fabricar amb les teves mans!!! Tot aquest procés pot durar alguns dies…no el             
facis ràpid i de qualsevol manera. No t’oblidis de pensar un nom original pel              
teu robot!!! 
 
 
 
 



ACTIVITATS ANGLÈS 
 

- Podeu visitar aquestes dues webs amb recursos, si teniu dispositiu electrònic: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

 
- Fer dues descripcions: una d’una persona o un d’un animal utilitzant           

comparatius i una altra explicant les rutines que han portat aquest dies. Les             
dues en anglès!!! 

 
 
ACTIVITATS CASTELLÀ 
 

- Nos gustaría proponeros un reto, el reto de salvar vidas humanas. Os            
propongo que os preparéis un vídeo donde intentéis convencer a la gente de             
que se quede en casa. Sabéis que lo más importante en estos días, es que               
no podemos salir a la calle para nada, que es la única manera de salir               
adelante y de evitar más contagios. Además, vosotros sois un factor           
importante para la infección del virus y que es muy difícil de que lo padezcas,               
pero en cambio la podéis transmitir a una velocidad muy grande. 

El vídeo puede ser una pequeña obra con algún familiar, una historia, un             
poema, una canción, un anuncio. La forma de hacerlo es totalmente libre,            
pero con el objetivo de convencer de que nos salgan de sus casas. 

Antes de hacer el vídeo, os tendréis que documentar con todas las            
instrucciones que nos han ido dando desde el gobierno, hospital, la OMS…  

¡¡¡Muchos ánimos, estoy segura de que lo vais hacer fenomenal!!  

Ahhh…. una vez lo tengáis hecho ya os diremos cómo compartirlo.  

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/

