
 

 

Cicle Inicial 1r i 2n 

„JUGUEM?‟‟ 

 

Descripció:  

Hola a tots i totes! 

Durant aquesta setmana Jugarem molt? 

Tingueu en compte que hi ha diverses versions d‟una mateixa 

activitat i que cadascú a d‟intentar fer el màxim 

possible dins les seves possibilitats i de manera 

autònoma sempre que pugui. 

Familiars si necessitem ajuda, doneu-nos-la! 

 

Atenció! A les activitats que heu d‟enviar a les tutores per correu electrònic hi trobareu 

aquest símbol:  @  
 

Teniu fins el dilluns 11 de maig per enviar-ho.  

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

Català 

Us proposem el joc del TUTTI FRUTTI per treballar la memòria, la velocitat i el vocabulari. 

El podeu jugar amb la família.  

Heu de completar la següent graella, escrivint paraules de noms de persona, esports, 

fruites o verdures i ciutats; que comencin per la lletra indicada al principi. 

Per cada paraula ben escrita obtindreu 10 punts. Sereu capaços/es d‟arribar als 50 

punts? 

Podeu copiar la graella en un full, omplir-la, fer una foto i enviar-la a la tutora.@ 

 

 

 

 



 

LLETRA NOM DE 

PERSONA 

ESPORT FRUITA O 

VERDURA 

CIUTAT PUNTS 

M      

A      

P      

B      

C      

  

Castellà 

Jugamos a ser?  

Imagina que te puedes convertir en quien quieras. Busca elementos que tengas en casa 

y durante unos minutos te pones en la piel del personaje ¿Ya sabes quien quieres ser?.  

 

Ahora escribe sobre lo que has hecho respondiendo a las siguientes preguntas y me lo 

mandas @ 
● ¿Qué personaje has escogido? 

● ¿Què elementos de casa has utilizado? 

● Escribe un pequeño texto (2 o 3 líneas) contando lo que harías si realmente 

fueras este personaje. ¿Salvarías el mundo? ¿Cambiarías algo de nuestro 

planeta?, ¿vivirías en otro mundo o lugar?.... 

 

Anglès 

Jugarem “I SPY WITH MY LITTLE EYE…” En català és el joc del veig veig…  

Heu de jugar en anglès! si endevineu la paraula (i nooooo val en català) guanyeu un 

punt. El primer en arribar a 10 punts guanya la ronda.  

 

Per cert! heu d‟escriure les paraules que heu endevinat i fer el dibuix al costat!  

Vaaaaa! som-hi! Quan ho tinguis envia-ho a la teva tutora @  



 

 

ÀMBIT MATEMÀTIC 

Les matemàtiques formen part de la nostra vida quotidiana i en els jocs són molt 

importants si vols guanyar la partida!!!! 

Aquesta setmana és important aprendre a jugar a escacs.  

Uns segons de la partida hauras de grabar per entregar aquesta activitat. 

 

Si no disposes d‟un tauler una mostra et deixaré per imprimir i retallar just a sota.  

 

Unes instruccions senzilles pots consultar a youtube si encara no sap jugar!! 

!https://www.youtube.com/watch?v=R4-kj3Sm4zo 

Si no teniu escacs, ni per imprimir a casa pots fer una partida al www.chess.com 

 
 

Si molt difícil és jugar a escacs, també és divertit fer aquesta activitat. Envia les sumes 

a la teva tutora quan les hagis acabat. @  

https://www.youtube.com/watch?v=R4-kj3Sm4zo
http://www.chess.com/


 

 

 

MEDI 

Juguem al memory! Sabem que us agrada molt aquest joc, per això us proposem que 

feu el vostre propi memory amb dibuixos dels temes treballats a Medi: animals, 

aliments, parts del cos, algun lloc de l‟escola… 

Els passos a seguir són: 

1) Feu dos quadrats per cada parella del memory (com a la imatge) En podeu fer 

tants com parelles vulgueu!! Si feu moltes parelles el joc serà més difícil i 

complicat, però també més divertit! 

2) Dibuixeu el mateix a cada parella. 

3) Retalleu tots els quadrats. 

4) Ja podeu jugar!!!! 



 

 

Envia algunes fotos a la teva tutora  @ 
 

ÀMBIT ARTÍSTIC 

FAREM PAPIROFLEXIA: Agafarem un foli blanc i construirem un 

quatre sabaters musical, dins hi posarem cançons que ens 

agradin i hem de ballar un tros de les cançons que ens vagin 

tocant.  

Només cal que feu una, foto dels 4 sabaters i que  escriviu una 

de les vostres cançons preferides. 

 

Aquí teniu  el video per ajudar-vos a fer els 4 sabaters  

https://youtu.be/YMRJLO3Yy_s    Envieu la foto del sabater a la vostra tutora  @ 

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

1. Per escalfar.  

JOC DE SIMÓ DIU 

Simó diu… Els nens i nenes han de fer les accions que diu algun familiar o persona que 

estigui a casa., per exemple: tocar-se el cap, tocar la panxa d‟una altra persona, picar de 

mans, saltar,...   

 

2. Part principal.  

JOC DE FET I AMAGAR (S‟ha de jugar amb els germans o familiars)  

https://youtu.be/YMRJLO3Yy_s


 

 

Un dels jugadors para i ha de comptar fins a un número establert, mentre els altres 

s‟han d‟amagar. El qui compta, un cop ha acabat idiu la frase: “Qui no s‟amaga para”  i 

ha de buscar els altres jugadors. Quan en veu un, ha de córrer cap el lloc on estava 

parant i intentar arribar abans que el qui estava amagat; i tocant la paret ha de dir: 

“un, dos, tres…” i el nom del qui ha vist. Si el qui està amagat aconsegueix arribar abans 

que el qui para, diu: “un, dos, tres, salvat”.Pot passar que el qui para vegi un dels que 

estan amagats i el confongui. Si és així, el qui està amagat surt i diu: “has trencat 

l‟olla”.Després, tots surten i el que parava torna a parar. 

 
3. Tornada a la calma.  

JOC DE PEDRA, PAPER I TISORES 

El joc consisteix a mostrar alhora tots dos jugadors una mà que tenien amagada, la 

qual ha de formar una de les tres figures que diu el títol del joc: la pedra se simbolitza 

amb el puny tancat, el paper amb la mà oberta i les tisores amb dos dits aixecats. Les 

tisores tallen (i guanyen) el paper del contrari, el paper embolica (i guanya) la pedra 

rival i la pedra esclafa les tisores. Normalment es fa durar el joc fins a les tres o cinc 

victòries, prèviament acordades. 

La cantarella o senyal que dóna pas als moviments us la podeu inventar. 

   
 

Envieu  alguna foto a la vostra tutora  d‟algun dels jocs @ 
 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pedra


 

 

Mantenir una rutina i tenir un horari us pot ajudar a regular les activitats que es 

desenvolupen al llarg del dia. Mantenir unes franges fixes donarà estructura a la família i 

als infants. Us deixem un exemple: 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar 

tasques 

casa* 

reptes tasques 

casa* 

ball tasques 

casa* 

reptes ioga 

tasques 

escola 

tasques 

escola 

tasques 

escola 

tasques 

escola 

tasques 

escola 

cuina cuina 

dinar dinar dinar dinar dinar dinar dinar 

relaxació relaxació relaxació relaxació relaxació relaxació relaxació 

tablet pel·lícula canal 

super3 

document

als 

tablet jocs de 

taula 

pel·lícula 

sopar sopar sopar sopar sopar sopar sopar 

*Animar als infants a col·laborar en les tasques domèstiques com cuinar, estendre la roba, parar 

taula, escombrar… 

 


