
 

ESCOLA PAU CASALS DE RUBÍ  

SOM UNA PINYA 

    Hola famílies, 

    Com esteu? Nosaltres molt bé amb ganes de poder-vos abraçar. 

Hem recollit algunes activitats que podeu fer amb els infants. El que feu estarà bé doncs el més              

important ara és cuidar-nos. Us deixem aquestes propostes i us anirem enviant d’altres. 

    Totes les àrees:               

           http://www.teidedigital.com/cat/Infantil/Inventos/index.aspx?c=5 Ed. Infantil .Cliqueu el curs 

http://www.teidedigital.com/cat/Primaria/Duna/index.aspx?c=10 Ed. Primària. Cliqueu el curs i l’assignatura.( 1r-2n i 3r NO poden 

fer les matemàtiques Teide doncs treballen amb un altre mètode: INNOVAMAT)  

Els infants de 5è i 6è tenen activitats que posen tutors i especialistes al Classroom. Reviseu de tant en tant les tasques i 

animeu als infants a fer-les.  

https://afapaucasals.wixsite.com/afapaucasals/post/recursos L’AFA ha fet un bon recull de recursos per a les famílies. 

Matemàtiques: 

https://innovamat.com/blog/ca/?utm_source=familias&utm_medium=pdf&utm_content=cat&utm_campaign=kickoff-blog per a tots 

els cursos d’infantil i primària. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovamat.bmath aplicació INNOVAMAT pel mòbil o tablet android: es diu 

BMATH.( només 1r-2n-3r-4t) 

https://apps.apple.com/es/app/id1479835577 aplicació INNOVAMAT pel mòbil o ipad apple : es diu BMATH .( només 1r-2n-3r-4t) 

Anglès: 

http://www.koalatext.com/public/index.php/indexgrades  Ed. Primària Anglès 

https://agora.xtec.cat/escolapaucasalsrubi/material-escolar/5-english/ Ed. Infantil i primària Anglès. 

Filosofia 3/18: 

https://www.grupiref.org/pensar-amb-el-cinema/claqueta/claqueta/ Filosofia Ed. Infantil i Ed. Primària (cliqueu també 

a curtmetratges) 

 Relaxació per a tothom (els infants coneixen aquestes propostes): 

https://www.youtube.com/watch?v=-Yf39OHYuB4 

https://www.youtube.com/watch?v=T k5VjAjXp5U 

https://www.youtube.com/watch?v=asFBTxEqBM4 

https://www.youtube.com/watch?v=FhNmgGRv9II 

https://www.tekmaneducation.com/blog/2020/03/18/yoga-en-casa/ 

Experiments en família  Innovamat (dijous 26 de març a les 18h). 

https://www.youtube.com/watch?v=vRpi6MgXAKM&feature=youtu.be 

Llegir i escriure 

Ed. Primària: els cursos que tenen el llibre de lectura poden llegir cada dia una mica i també: 

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

Ed. Infantil: podeu explicar un conte cada dia o bé mirar de tant en tant: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/tots-els-contes/  

http://www.edu365.cat/infantil/ podeu fer les activitats de pre-escriptura i d’altres que us agradin. 

 

Tot passarà i tot anirà bé. Una forta abraçada. 

L’Equip de mestres de l’Escola Pau Casals (25 març de 2020) 
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