
 

TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS INFANTS 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 
6è 
SETMANA 13/04 a 17/04 

RECORDEU DE TENIR INSTAL·LAT A LA TAULETA O MÒBIL EL NAVEGADOR PUFFIN BROWSER 

Si algun enllaç no s’obre directament, recordeu de copiar-lo i enganxar-lo a la barra de               

dalt del navegador 
 

ÀMBIT MATEMÀTIC (recordeu de seguir les indicacions respecte de repassar i             

encetar els temes nous de superfície, volum, probabilitat, angles i percentatges, i anar             

fent exercicis a poc a poc durant les setmanes de confinament). Els enllaços on-line              

proposen el treball específic sobre aquests procediments matemàtics. Endavant! 

 
1) INTRODUCCIÓ A LA DIMENSIÓ D’ÀREES I SUPERFÍCIES (unitats de mesura, àrees específiques, 
jocs i tests de comprovació). 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/cnice/Primaria/Ma
tematicas/Superficie/menu.html 

2) TREBALLS AMB ÀREES VARIADES (bateria d’activitats de càlcul de qualsevol tipus d’àrea: 
descobrirem, també, la del cercle). 

https://luisamariaarias.wordpress.com/matematicas/tema-13-area-de-figuras-planas/ 

RECORDEU QUE, OPTATIVAMENT, PODEU ENVIAR COMENTARIS AL CORREU ELECTRÒNIC I US ELS            
RESPONDREM I  VALORAREM ADEQUADAMENT. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) JOCS D’HABILITAT I ATENCIÓ (no desespereu i, amb traça, conduïu el marcià pel laberint!) 

http://juegos-gratis-flash.com/wp-content/juegos/SteadyHand.swf 

2) PROBLEMES amb unitats del sistema mètric 
http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/problemes_smd_ca/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.cat
/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://clic.xtec.cat/qv
_viewer/dist/html/scripts/&lang=ca&skin=default&biblio=true&xml=problemes_smd_ca/problemes_s
md_ca.xml&base=problemes_smd_ca&skin=default&section=0&lang=ca 
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A MÉS A MÉS… BATERIA DE RECURSOS PERPÈTUA, sempre disponible (activitats de revisió,             
ampliació i avenç, que heu de seqüenciar i fer progressivament, si acabeu la feina específica que                
hem indicat al començament). És una proposta de treball que podeu adaptar als vostres horaris i                
que, en cap cas, s’ha de fer tota seguida. Apareixerà cada setmana en aquest espai, perquè en                 
tingueu constància. 
 
 
1- RECURS DE TREBALL DELS PROCEDIMENTS MATEMÀTICS. 
 
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/Programa/mates
_rdi.htm 
 
2- MATEMÀTIQUES ONLINE (a la franja esquerra de la pantalla, podeu seleccionar els temes de               
treball, amb enorme varietat de propostes). 
 
https://www.matematicasonline.es/primaria6/6primaria1.html 
 
3- VEDOQUE recursos matemàtics lúdics. 
 
https://vedoque.com/sec.php?s=6 
 
4- CEREBRITI (jocs de càlcul mental variats i molt recomanables, optimitzats per a mòbil i tauleta:                
proveu de copiar l’adreça i obrir-la amb el navegador Puffin Browser). 
 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/calculo-mental-rapido 
 
5- ACTIVITATS FLASH GENMAGIC sobre UNITATS DE MESURA (long.,cap.,mass.,temps,escales…) 
https://www.genmagic.net/repositorio/thumbnails.php?album=2 
 
6- PÀGINA D’EXERCICIS RÀPIDS (aneu treballant de forma progressiva els procediments           
proposats, una mica cada dia). És d’accés LIMITAT: només podreu fer unes 20 propostes de               
l’apartat que escolliu cada dia. Després, cal esperar l’endemà (si no, dona opció de subscriure-us,               
malgrat no cal fer-ho perquè ja tenim suficients recursos de treball). 
 
https://es.ixl.com/math/6-primaria 
 

ENLLAÇOS ALUMNES AMB ADAPTACIÓ 
 
1) TREBALL MATEMÀTIC INTEGRAT (a l’esquerra apareix una columna de selecció del bloc de              
treball. És important anar fent només els elements que sigui possible, a poc a poc). 
  
https://www.matematicasonline.es/matesbasicas/matesbasicas1.html 
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2) ACTIVITATS DE RESOLUCIÓ D’OPERACIONS I PROBLEMES (seqüenciades, molt útils). 

https://www.matematiqueseso.com/html/matematiques_primaria.html 

3) TREBALL DE COORDENADES EN LA QUADRÍCULA (molt interessant!) 

http://internauta.vicensvives.es/ctl_servlet?_p=internauta&_c=LlibresUC&_m=obrirLlibre&_s=frame
Llibre.jsp&idIcona=0000000068&idLlibre=0000000546 

4) PROBLEMES I CÀLCUL ESPECÍFIC 

   http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-405 

5) PÀGINA D’EXERCICIS RÀPIDS PERPÈTUA (treballar a poc a poc, de forma progressiva)             

https://es.ixl.com/math/4-primaria 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC (recordeu de seguir les indicacions respecte de repassar i treballar              

progressivament els temes nous 7, 8 i 9 , i anar fent exercicis a poc a poc, durant les setmanes de                     
confinament). 
 

Llengua Catalana 

1) Comprensió lectora III 

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/lectures03_ca/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.cat/qv_v
iewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://clic.xtec.cat/qv_view
er/dist/html/scripts/&lang=ca&skin=default&biblio=tr 
 

2) ¥ Us proposem que feu una ullada al següent document d’anàlisi sobre la GLOBALITZACIÓ, un                
fenomen present en les nostres vides (tot està connectat i relacionat, i les decisions afecten a nivell                 
global i mundial. Observeu, per exemple, els efectes que el coronavirus té en tot el planeta). 
Fixeu-vos molt bé en la pàgina 5 i en la pàgina 9. Reflexioneu i, amb la vostra família (si ho voleu),                     
opineu: 
 
 http://www.iescanpuig.com/ewccp/lib/exe/fetch.php?media=cvaldivia:la_globalitzacio.pdf 
 
A- Quins canvis hi ha hagut actualment en la globalització de la informació (és a dir, si mireu el                   
gràfic, de 2010, i el portem a l’any 2020, quin és el mitjà per excel·lència de transmissió de la                   
informació? 
  
B- Els països situats a la “perifèria”, en quin continent estan situats i què pateixen? 
  
RECORDEU QUE, OPTATIVAMENT, PODEU ENVIAR COMENTARIS AL CORREU ELECTRÒNIC I US ELS            
RESPONDREM I VALORAREM ADEQUADAMENT. 
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3) No oblideu de completar cada tarda el diari personal on hi podeu plasmar les impressions,                
activitats i emocions del dia viscut (com us heu sentit, com heu passat el dia…). 
  
RECORDEU QUE, OPTATIVAMENT, PODEU ENVIAR COMENTARIS AL CORREU ELECTRÒNIC I US ELS            
RESPONDREM I VALORAREM ADEQUADAMENT. 
 
 
BATERIA D’ORTOGRAFIA PERPÈTUA (activitats de treball de l’ortografia desplegada a l’aula, que            
podeu fer a poc a poc i tornar a repetir, al cap d’un temps, per a consolidar l’ortografia). Apareixerà                   
cada setmana en aquest espai, perquè en tingueu constància. 

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

 

LLEGIU UNA MICA CADA DIA, TAL I COM HO FEM AMB NORMALITAT A L’ESCOLA              
(CLAU!) 

 

Llengua Castellana 

1) Comprensió lectora III 
 http://www.aplicaciones.info/lectura/lma21_30.htm 

2) Aquest segon enllaç l’inclourem cada setmana perquè contempla diferents tipologies de text             
que podeu anar seqüenciant a poc a poc. ↓ 
  

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285153076/contido/i ndex.html 
  

3) Podéis escribir un texto instructivo sobre una receta que hayáis hecho con vuestra família e                
incorporar una fotografía. Recordad influir los ingredientes y, sobre todo, los pasos para la              
elaboración, expresados en IMPERATIVO (mezclad, amasad, añadid, decorad...) 

RECORDEU QUE, OPTATIVAMENT, PODEU ENVIAR COMENTARIS AL CORREU ELECTRÒNIC I US ELS            
RESPONDREM I VALORAREM ADEQUADAMENT. 
 
4) BATERÍA DE ORTOGRAFÍA PERPETUA (actividades de trabajo de la ortografía desplegada en el              
aula, que podréis ir haciendo poco a poco y repetir, si lo deseáis, para consolidar la ortografía).                 
Aparecerá cada semana en este espacio, para que tengáis constancia de ello. 
 
http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm 

LEED UN POCO CADA DÍA, COMO LO HACEMOS NORMALMENTE EN EL COLEGIO            
(CLAVE!) 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html
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Llengua Anglesa 

Accediu a les activitats vinculades a les unitats del llibre d’anglès. Aquesta setmana farem              
(repassarem) les activitats de la “Unit 3”. 

Accediu a: https://www.youtube.com/watch?v=m96z8OQKX0A (Visualitzeu aquest video en sessions        
curtes entre 10 i 15 minuts cada dia). 

Present simple vs Present Continuous: https://www.youtube.com/watch?v=VP8MRGAjgAs  

Practice. Choose the correct verb form. When you finish, check your answers. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_si
mple_and_present_continuous/Present_Simple_vs_Present_Continuous_bv1700jq 

Continueu treballant amb les apps que utilitzem al racó d’anglès (Duolingo, ABC English, British              
Council Grammar,...) 

 

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI (recordeu de seguir les indicacions               

respecte de repassar i encetar els temes nous de La Matèria i La reproducció / La                
població i Les activitats econòmiques a poc a poc, durant les setmanes de             
confinament).) 

Medi Natural  

1) Les fonts i les formes d’energia (jugueu, també, al joc d’eficiència energètica             
que hi ha en primer lloc, escollint l’opció “català” i prement sobre l’opció “jugar              
sense guardar”). 
https://grangrupunit.blogspot.com/2017/02/allo-que-mou-i-fa-canviar-lunivers.html 

2) Investigació! Entreu a la xarxa (internet) i investigueu sobre “La síndrome del             
gos negre”. Us heu plantejat, algun cop, per què la gent escull els gossos amb el                
pelatge negre com a darrera opció? 

Relacionat amb el tema de la llum i el color, esbrineu per què es produeix aquest fet.  

RECORDEU QUE, OPTATIVAMENT, PODEU ESCRIURE I ENVIAR LA VOSTRA CONCLUSIÓ BREU           
EN FORMAT WORD, AMB UNA FOTO, AL CORREU DE COMUNICACIÓ 

3) ESPECTACULAR! Accés perpetu a jocs proposats per la NASA que aborden tots els              
elements de l’espai de forma lúdica. Cada setmana trobareu aquest enllaç. GAUDIREU MOLT!  

https://spaceplace.nasa.gov/sp/menu/play 
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ENLLAÇOS ALUMNES AMB ADAPTACIÓ 

Les plantes (III) 

https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/curso_4/cmedio/las_plantas/la_nutricion/la_nutricion.html 

https://www.portaleducativo.net/ejercicios/tercero/ciencias/plantas/intro.swf 

Medi Social 

1) El treball i la població d’Espanya i d’Europa (jocs de reconeixement de             
països, comunitats autònomes, províncies... I anàlisi dels sectors de producció i la            
població). 

https://grangrupunit.blogspot.com/2016/11/un-passeig-per-leconomia-i-la-poblacio.html 

 

2) Educació viària. Proposta jugada subministrada pel RACC. Cal prémer a           
“jugar” i, després, entrar com a “convidat”. Altament recomanable! 
  

https://www.raccmoutb.cat/ca 

 

ENLLAÇOS ALUMNES AMB ADAPTACIÓ 

Activitats econòmiques (III) 
 

http://www.clarionweb.es/6_curso/c_medio/cm611/cm61102.htm 

 http://www.clarionweb.es/6_curso/jclic6/c_medio/tema11/cm611.htm 

 ATENCIÓ!!! 
Complementeu les visualitzacions de Medi amb petits esquemes que podeu           

efectuar a la llibreta. 
 
Accediu a l’aplicació Youtube i cerqueu vídeos complementaris, si voleu, per tal             

d’enriquir el treball de Medi. 
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Artística (música) 
 
Visionar els següents vídeos:  
 
POP 
 

·  Història: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=wRkDGXSyC8A  
 
 
·  Cançons:  

- YESTERDAY - THE BEATLES: 
  

https://www.youtube.com/watch?v=wXTJBr9tt8Q 

  

- GIMME! GIMME! GIMME! - ABBA: 
  

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

  

- BILLIE JEAN - MICHAEL JACKSON: 
  

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

  

BAIX ELÈCTRIC 

  

·  Història: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1-QNf3Xx480 

  

 

· So: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_0vu-SjbtmU 
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PÍNDOLA PLÀSTICA   
1) Us proposem que, inspirats en el vostre ambient més proper (en aquest cas, els espais                
de la casa, el balcó, la terrassa...) o bé fent un cop d’ull a allò que capteu per la finestra, feu                     
fotografies que us permetin de tenir un recull dels moments que viviu al llarg del dia (quan                 
us desperteu, quan jugueu, en el moment d’avançar deures, quan observeu l’exterior...). 

Podeu fer una composició en un arxiu paint o word i enviar-ho per correu. 

2) Ei! Posem a la vostra disposició –grans i petits- un extraordinari tour visual en 3D per                  

l’obra arquitectònica d’Antoni Gaudí, modernista, treballat a classe. En gaudireu          

enormement, si a més el dueu a terme amb la música de fons que us agradi! 

TOUR 3D SAGRADA FAMÍLIA 

https://sagradafamilia.org/visita-virtual 

TOUR 3D CASA BATLLÓ 

https://www.casabatllo.es/ca/tour-virtual/ 

TOUR 3D CASA MILÀ 

http://www.lapedrera.com:8080/visita-virtual/ 

EDUCACIÓ FÍSICA 

Amb el material que trobeu per casa heu de ser creatius. 
- Agafeu pilotes i proveu d'encistellar a les papereres (diferent distància, amb una             
mà, amb l'altra, competició de qui fa més cistelles, d'esquena, diferent alçada...). 
 
- Construïu un stick d'hoquei, practiqueu passes si teniu amb qui fer-ho, fiqueu             
obstacles, proveu de fer punteria en algun lloc… 
Us deixo dues possibles maneres per elaborar-lo: 

1. Agafeu un envàs de xampú, el netegeu i el deixeu eixugar. Després, li fiques               
paper de diari dins per tal que quedi més resistent. A continuació, en un lateral de                
l'envàs fas un tall en forma de creu pel qual hauràs d'introduir el pal de l'escombra i                 
tallar-lo a l'altura de la cintura. Un cop fet això, ho has de cobrir tot amb cinta                 
aïllant. 

https://sagradafamilia.org/visita-virtual
https://www.casabatllo.es/ca/tour-virtual/
http://www.lapedrera.com:8080/visita-virtual/


  

  

2. https://www.youtube.com/watch?v=XbuwxVoQNx0 

 

ACTIVITATS ADAPTADES 
CATALÀ: 
 http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html 

  

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html 

  

http://www.edu365.cat/infantil/llegir/poesia/menu_nat.htm 

  

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

https://www.youtube.com/watch?v=XbuwxVoQNx0
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html
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https://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html 

 

http://www.eltricicle.cat/index.php/ca/el-tricicle-pel-confinament 

 

APPS: 
  

JOCS DE LECTURA  
  

 Penjat i Lligat 
  

Saps llegir 2 
  
Petit Escriptor 2 
  
  

MATEMÀTIQUES 
http://www.learnyourtables.co.uk/cat/index2.htm 

https://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html
http://www.eltricicle.cat/index.php/ca/el-tricicle-pel-confinament
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/penjat-i-lligat/1236
http://www.learnyourtables.co.uk/cat/index2.htm


  
 
 http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03094/leerling.html 

 

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

 

https://www.arcademics.com/games/grand-prix 

  

https://www.arcademics.com/games/space-race 

  

https://es.ixl.com/math/ 

 

 
 

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03094/leerling.html
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/escenaris/index.html
https://www.arcademics.com/games/grand-prix
https://www.arcademics.com/games/space-race
https://es.ixl.com/math/


 
APP 

EMAT 

 Aula Itbook 
 

Altres 
http://www.sheppardsoftware.com/scienceforkids/seasons/spring.htm 

 

 

RELIGIÓ 
Hola nois i noies, com esteu? 

En aquests dies de descans obligatori recordeu la importància de ser responsables. 

Per nosaltres i per els altres… La nostra família, els amics, els metges, el personal 

sanitari… tots aquells que estan al peu del canó per ajudar a què la nostra vida 

pugui seguir endavant malgrat les dificultats que estem vivint.  Ho esteu fent molt bé! 

Els cristians, aquests dies celebrem la festa de PASQUA que vol dir pas a una nova 

vida.  JESÚS VIU!  

Aquí teniu un dibuix que el podeu copiar o descarregar. A sota escriu paraules i 

frases d’agraïment per a totes aquestes persones que ens ajuden aquests dies. Les 

pots enviar a qui vulguis. Passeu-vos-ho molt bé! 

http://www.sheppardsoftware.com/scienceforkids/seasons/spring.htm


 

 

Paraules i frases d’agraïment: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 


