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MATEMÀTIQUES  

 Entreu a https://www.thatquiz.org/ca/ És una pàgina que vam 

utilitzar una vegada per fer una activitat i us vau quedar amb ganes 

de més! Us recomano, sobretot, les activitats d’aritmètica, 

inequació, identificar, temps, diners, mesura, valor de posició, 

gràfiques i recta numèrica. Podeu pujar o baixar el nivell de totes 

les activitats. 

 Pregunteu als vostres familiars de quina manera fan les operacions 

i que us ensenyin els seus mètodes, especialment les sumes, 

restes i multiplicacions. Ara ja sabreu duess o tres maneres 

diferents de calcular! 

 

LLENGUA 

CATALANA 

 

 Seguiu treballant les 112 paraules difícils del català. Com a novetat, 

si entreu a http://www.edudigital.es/ca/gabarro/ i us registreu 

gratuïtament, podreu fer activitats amb aquestes paraules i algunes 

de noves, us anirà molt bé per millorar l’ortografia! Recordeu que 

quan us demanin la llengua heu de dir català. 

 Entreu a l’enllaç que us poso a sota i practiqueu la vostra 

comprensió lectora amb activitats per fer online i autocorrectives: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca

&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=es&sp=nmt4&u=http://

www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/portada3.html

&usg=ALkJrhgtmlcB852Ti5BBr7VmhEJ56l7poQ 

 Creeu els vostres contes bojos i passeu una estona divertida! 

https://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html 

 

 

LLENGUA 

CASTELLANA 

 

 Practica la lengua y la ortografía castellana en esta página llena de 

actividades y juegos online:  

http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/castellano/ 

https://www.thatquiz.org/ca/
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http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/castellano/
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 Mirad alguna película que no hayais visto nunca. Después, en una 

hoja o en la libreta, haced un resumen de la historia en unas 10 

líneas aproximadamente. Para finalizar, explicad también vuestra 

opinión de la película, si os ha gustado, si la recomendais, por 

qué... 

 

 ¡Seguid leyendo el libro Las aventuras de la Mano Negra! 

 

 

CONEIXEMENT DEL 

MEDI NATURAL I 

SOCIA

L 

 

 Entreu a la web de l’InfoK i mireu els vídeos i reportatges de temes 

que us agradin. N’hi ha de molt interessants sobre temes que hem 

treballat a medi, sobre temes d’actualitat, culturals... 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/ 

 Visiteu la pàgina Edu365 on trobareu activitats i jocs sobre la 

prehistòria, l’edat antiga i l’edat mitjana.  

http://www.edu365.cat/primaria/socials/index.html 

Recordeu de veure els vídeos a Youtube de Reporteros de la 

Historia, si no ho heu fet encara! 
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