
Hola a tots i a totes! 

Com van aquests primers dies de confinament? Tots hem de tenir paciència i 

ajudar-nos molt els uns als altres.  

Com que no podem anar a l’escola, és important que durant el dia treballeu a 

casa. Així anireu repassant tot allò que hem après i no us avorrireu tant. Us 

recomanem que feu feina unes tres hores al dia, dues al matí i una a la tarda.  

A continuació podreu llegir una sèrie d’idees per tal que us pogueu fer un bon 

horari setmanal: 

 . Lectura diària. Llegiu amb ells i feu preguntes d’allò que llegeixen. 

 . Fer dictats de paraules i de frases curtes. Un cop escrits, corregiu-los 

amb ells. 

 . Mirar vídeos de receptes, escriure paraules o fer petites frases 

explicant el procès, cuinar-les i, finalment, fer el dibuix del resultat final. 

 . Mirar vídeos de manualitats, escriure paraules o fer petites frases 

explicant el procès, realitzar-les i, finalment, fer el dibuix del resultat final. 

. Utilitzar la tecnologia (tablets-ordinadors) per treballar tant la 

lectoescriptura com les matemàtiques. La web www.edu365.cat us ofereix 

moltes activitats. Heu de buscar-les dins de “PRIMÀRIA” i heu d’escolliu les que 

creieu que poden fer els vostres fills i filles. 

. Veure l’InfoK (dins la web del SUPER3). Allà podreu veure notícies 

actuals. És una activitat perfecte per treballar la comprensió oral en català, ja 

que els podeu anar fent preguntes d’allò que van escoltant.  

. Dins la web del SUPER3, també trobareu l’apartat “UNA MÀ DE 

CONTES”. Allà podeu veure molts contes i podeu pensar diferents activitats 

com que escriguin paraules d’allò que han vist, que escriguin petites frases o 

que facin un dibuix d’allò que més els ha agradat.  

. Jugar amb els números, tant de manera oral com escrita: comptar d’un 

en un, de dos en dos, comptar endavant, comptar endarrere, ordenar nombres, 

http://www.edu365.cat/


comparar-los, dir el nombre de davant i el de darrere, fer sèries, etc. I tot allò 

que se us acudeixi fins el 99. 

. Repassar les operacions treballades: sumes i restes sense portar. 

. Fer una treball diari amb l’aplicació “Bmath”. Recordeu que heu d’entrar 

a la part inferior dreta del “Selector applets”. D’altra banda, al blog de Bmath 

han creat activitats setmanals amb l’explicació de com es fan, per tal d’ajudar-

vos a fer-ho amb els vostres fills i filles. 

. No us oblideu de fer petites activitats esportives, aquelles que creieu 

que poden fer dins de casa. Al youtube hi ha vídeos que us poden dónar idees. 

També podeu escollir cançons i muntar petites coreografies. 

.  Pel que fa a l’anglès, podeu trobar moltes cançons al Youtube, 

escrivint “SUPERSINGLESONGS”. També trobareu bones idees a la web 

www.angles365.com. 

 

Sabem que potser és massa informació de cop, però volem que entengueu que 

només són recomanacions i propostes per tal d’ajudar-vos a establir una rutina 

diària durant el temps que duri aquesta situació. No cal que ho feu tot, escolliu 

allò que més s’adapti a la vostra realitat. 

 

Us enviem una gran abraçada i us demanem que us cuideu molt. 

Les mestres de Cicle Inicial. 
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