
CURS: SEGON 

 

SETMANA DEL 30 AL 3 D’ABRIL 

 

Hola famílies, 

 
Esperem que estigueu tots molt bé i que estigueu visquent aquests dies tan estranys 
de la millor manera possible. 
 

Per tal que els nens i nenes tinguin algunes tasques a realitzar durant aquests dies 
que estarem sense escola us prepararem, des de diferents matèries, propostes perquè 
facin des de casa. D’aquesta manera, ocupem un temps lliure aprenent i ajudem als 
nens i nenes a no perdre tant el fil del treball escolar. No seran grans feines ni molts 
deures. Tampoc seran avaluables ni obligatoris. Simplement proposarem un paquet 
setmanal d’activitats que en la mesura del possible els vostres nens i nenes 
desenvolupin. 
Aprofitem per saludar-vos i donar-vos força i ànims! Amb moltes ganes de veure-us 
ben aviat! 

 
 Lectura diària: és important no perdre l’hàbit de lectura, una mica cada dia 

anirà molt bé. Podeu fer-los preguntes sobre el que han llegit. Buscar paraules 
que tinguin, que comencin, o que acabin en una lletra en concret (la “A”....). És 
important que l’estona de lectura sigui agradable pels infants i en aquest sentit, 
els jocs poden anar bé.  
 

 Comprensió lectora i jocs de consciència fonològica:  

 
https://clic.xtec.cat/projects/concfono/jclic.js/index.html 
  
http://www.xtec.cat/centres/a8031332/activ%20lectures/l%27arbre.htm  

 

 Diari personal: tal i com ja us vam explicar, pot anar bé que els nens tinguin 
començada una llibreta (o en papers) un espai on escriure-hi una mica cada dia 
o quan els vingui de gust. Us diem algunes idees: enganxar una foto i explicar-
la; anècdota; com se senten avui; alguna cosa que els ha passat que els ha 
agradat / desagradat.  
 

 Matemàtiques: quants parells de sabates teniu a casa entre tota la família? 
Compteu quantes sabates, sabatilles esportives, xancletes, sabatilles d’estar 
per casa teniu entre tots els membres de la família. Després, podeu comparar 
qui en té més: el pare, la mare, el germà, vosaltres?  
 

 Anglès: Veure una pel·lícula o dibuixos en versió original. 
 

 Castellà: Aquest enllaç és per  practicar una mica el castellà a partir d’un joc 
senzill  i divertit on treballem la lectura i escriptura de fruites. 
https://clic.xtec.cat/projects/frutas/jclic.js/index.html 

 

 Plàstica: us podeu crear un calendari del mes d’abril, per anar-hi anotant els 
dies que llegiu! 

https://clic.xtec.cat/projects/concfono/jclic.js/index.html
http://www.xtec.cat/centres/a8031332/activ%20lectures/l%27arbre.htm
https://clic.xtec.cat/projects/frutas/jclic.js/index.html


 Educació Física: Aquí teniu dos enllaços per poder fer una mica d’activitat 
física amb els vostres fills/es aquests dies a casa sense necessitat de cap 
material específic de l’àrea d’educació física. 
 
Activació de tot el cos:  
https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU 
 
Activitat física amb material casolà: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gn7k_xNXYBc 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=04pdWZr9nzM 
 

 MÚSICA : En aquesta pàgina hi trobareu un munt de jocs per experimentar 
amb la música.  
 
http://www.edu365.cat/primaria/musica/index.html 

 

ALTRES RECOMANACIONS: 
 
REPTES MATEMÀTICS: 
https://innovamat.com/blog/ca/ 
 
-ACTIVITATS RELACIONADES AMB TOTES LES ÀREES: 

 
http://www.ceip-diputacio.com/la%20motxilla.htm 
 

-REVISTA CAVALL FORT: http://cavallfort.cat 
 

-UNA MÀ DE CONTES:  https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/ 
 
QUALSEVOL QÜESTIÓ QUE NO ENTENGUEU PODEU DEMANAR-LA PER MAIL: 
 

GEMMA: confinament2na@gmail.com 
 
XEVI: confinament2nb@gmail.com  
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