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CATALÀ: 
https://clic.xtec.cat/repo/ 

CATALÀ: comprensió lectora  
http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/pascual.htm 

CASTELLÀ: comprensió lectora 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/portada2.html 

MATEMÀTIQUES 3R 
http://aprendiendomates.com/ 

https://es.ixl.com/?partner=google&campaign=1414712596&adGroup=62501407384&gclid=E
AIaIQobChMI7dD03O2h6AIVBNHeCh1u1ga4EAMYASAAEgJPU_D_BwE#curriculum 

MATEMÀTIQUES: problemes 
http://aprendiendomates.com/matematicas/presentacion_problemas.php 

MATEMÀTIQUES: fraccions 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas/fracciones 

MIX 3R 
https://www.symbaloo.com/mix/comprensiolectora3 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/problemas/pro-
tercero 

  

4T 
MEDI NATURAL I SOCIAL 

-Aprofitant que hem treballat el tema de l’espai i que aquest any és el projecte de la nostra 
escola, us deixem aquesta pàgina on trobareu:	

• • �activitats relacionades amb la Terra, el Sol, el Sistema Solar, l’Univers i la ciència i la 
tecnologia.	

• • �Podreu fer les activitats a casa sobre el tema.	
• • �Veure vídeos.	
• • �Fer activitats interactives.	



• • �Elaborar manualitats.	

	

ENLLAÇ (El podeu veure en castellà o en anglès) https://spaceplace.nasa.gov/sp/	

 

MATEMÀTIQUES 

Aquí trobareu un munt d’activitats interactives sobre diferents temes que hem treballat 
durant aquest mesos, com:	

*La geometria 
*Càlcul mental 
*Sistema monetari 
*Lògica 
*Descomposició 
N’hi ha de molt fàcils, però també hi ha de bastant més complicades. 
ENLLAÇ: https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=ca&language=ca&subject=mat&level=PRI	

Per practicar les taules i no oblidar les divisions us posem un altre enllaç, ÉS IMPORTANT que 
també practiqueu i resoleu divisions a mà com les activitats complementàries que us enviem 
algunes setmanes.	

ENLLAÇ: http://lapandilladelarejilla.es/juegos-divisiones/	

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 

Us enviem l’enllaç amb el qual treballem cada setmana a l’escola amb les tabletes.	

Us proposem que tots i totes comenceu per aquí (segur que algú ja ha arribat, però seria 
interessant tornar-ho a fer per recordar). A partir d’aquí tothom pot anar avançant segons les 
seves ganes i el nivell.	

ENLLAÇ: https://studio.code.org/s/coursec-2017	

LLENGUA CATALANA 

Us deixem un munt d’activitats interactives sobre diferents temes que hem treballat durant 
aquest mesos, encara que veieu que son de secundaria, no patiu, el nivell és l’adequat i les 
podreu fer sense cap problema. Aquí trobareu activitats de:	

*Molta ortografia *Separació de síl·labes *Gentilicis 
*Accentuació *Lectures i la seva comprensió *Noms i verbs *Vocabulari 
ENLLAÇ: https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=ca&language=ca&subject=lleng&level=SEC	

*Les multiplicacions *Taules de multiplicar *Series *Fraccions	

*Mesures de longitud *Problemes *Triangles equilàters	



*Quilos i grams	

*Quilos i grams *Espai i forma	

LLENGUA CASTELLANA 

Us deixem un munt d’activitats interactives sobre diferents temes que hem treballat durant 
aquest mesos, encara que veieu que son de secundaria, no patiu, el nivell és l’adequat i 
lespodreu fer sense cap problema. Aquí trobareu activitats de:	

*Paraules E/LL/A *Determinants *Homonímia *Gentilicis *Refranys	

*Accentuació *Conjugacions *Polisèmia	

*Antònims 
*Lectures i comprensions	

*Oracions *Ortografia *Verbs *Gramàtica	

 

ANGLÈS CICLE MITJÀ 
http://www.funenglishgames.com/ 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

http://www.eduplace.com/tales/ 

 


