
 

TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS INFANTS 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 
6è 
SETMANA 06/04 a 12/04 

 

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

 

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

encetar els temes nous de superfície i volum, i anar fent exercicis a poc a poc durant les                  

setmanes de confinament). 
 
UNITATS DE VOLUM I MASSA (treball específic d’unitats, transformacions i problemes) 
https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=matematicas-10-volumen&l=es 
 
 
TREBALLS AMB UNITATS DE MESURA VARIADES 
http://recursostic.educacion.es/primaria/cifras/web/a/3/ca3_00.html 

 

REVISIÓ I PRÀCTICA D’UNITATS DE MESURA (AUTOFORMATIU) 

http://innoveduca.com/files/propis/mates_unidadmedida/index.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOCS MATEMÀTICS (entreteniment per a fer rutllar l’enginy). 
http://www.xtec.cat/ceip-falba/mates/ 
 
JOCS MATEMÀTICS (enginy i càlcul) 
http://mothmatic.com/Juegos.htm 

CURSA D’OPERACIONS 
http://www.supersaber.com/carreraMates.htm 

 

https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=matematicas-10-volumen&l=es
http://recursostic.educacion.es/primaria/cifras/web/a/3/ca3_00.html
http://innoveduca.com/files/propis/mates_unidadmedida/index.html
http://www.xtec.cat/ceip-falba/mates/
http://mothmatic.com/Juegos.htm
http://www.supersaber.com/carreraMates.htm


A MÉS A MÉS… BATERIA DE RECURSOS PERPÈTUA (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 

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

https://es.ixl.com/math/4-primaria 
 
TREBALL MATEMÀTIC INTEGRAT (numeració, càlcul i geometria) 
 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?idContent=20742&locale=es_ES&text
Only=false 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/Programa/mates_rdi.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/Programa/mates_rdi.htm
https://www.matematicasonline.es/primaria6/6primaria1.html
https://vedoque.com/sec.php?s=6
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/calculo-mental-rapido
https://www.genmagic.net/repositorio/thumbnails.php?album=2
https://es.ixl.com/math/6-primaria
https://es.ixl.com/math/4-primaria
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?idContent=20742&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?idContent=20742&locale=es_ES&textOnly=false


UNITATS DE MESURA (longitud, capacitat i massa)   
 
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-502 
 
TREBALL GEOMÈTRIC 
 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1238220270727&idContent=2
0742&locale=es_ES&textOnly=false 
 
PROBLEMES I CÀLCUL ESPECÍFIC 
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002problemes/quart/problemes4.swf 
 
 

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

encetar els temes nous 7 i 8 , i anar fent exercicis a poc a poc, durant les setmanes de                    

confinament). 
 

Llengua Catalana 
 
Comprensió lectora II 

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/lectures02_ca/html/index.htm?&skin=default&lang=c
a&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist
/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/ 

¥ Efectueu una recerca sobre quins tipus d’organismes són els VIRUS. Esbrineu si són              
éssers vius o no. Després, investigueu per mitjà del següent JOC- RECURS (“Un viatge              
patogènic”). 

https://www.educaixa.com/microsites/IS_GLobal/Un_viatge_patogenic_Com_es_transmete
n_les_malalties/ 

 

¥ 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…). En aquest cas, podeu focalitzar l’escriptura amb el tema principal de Setmana Santa              
a casa, amb la família. 

SI FEU LA MONA, PODEU ENVIAR EL FRAGMENT DE DIARI I UNA FOTO DEL VOSTRE               
PASTÍS AL CORREU ELECTRÒNIC DE CADA MESTRE.  SERÀ GENIAL! 
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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 

Comprensió lectora II 

http://www.aplicaciones.info/lectura/lma11_20.htm 

 

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 

 

Podéis escribir un correo electrónico a una amiga o amigo en el que expliquéis vuestras               
experiencias durante estos días de confinamiento (a nivel de emociones, de actividades            
que lleváis a cabo, cuáles son vuestras esperanzas…). 

 

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
http://www.aplicaciones.info/lectura/lma11_20.htm
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285153076/contido/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285153076/contido/index.html
http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm


Llengua Anglesa 

Accediu a les activitats vinculades a les unitats del llibre d’anglès. Aquesta setmana farem              
(repassarem) les activitats de la “Unit 2”. 

Accediu a: https://www.youtube.com/watch?v=Uw3gelIY-fE Visualitzeu aquest video en sessions        
curtes (entre 10 i 15 minuts cada dia). 

Present simple (forms and uses): https://www.youtube.com/watch?v=gZTb7lK6eJg 

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  

El cos interactiu (extremadament interessant). Investigueu a fons la funció de           
nutrició i qualsevol altra de les que hem estudiat. Efectueu exploracions i            
disseccions online! 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.html 

La funció de nutrició (recorregut pels aparells essencials de la nutrició i            
vídeos de reforç explicatiu). 

https://grangrupunit.blogspot.com/2017/09/un-cop-dull-la-funcio-de-nutricio.html 

ENLLAÇOS ALUMNES AMB ADAPTACIÓ 

Les plantes (II) 
 
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/a1AUG2b33mBg3p 
 
http://www.genmagic.org/natural/plant1c.swf 

https://www.youtube.com/watch?v=Uw3gelIY-fE
https://www.youtube.com/watch?v=Uw3gelIY-fE
https://www.youtube.com/watch?v=gZTb7lK6eJg
https://www.youtube.com/watch?v=gZTb7lK6eJg
https://grangrupunit.blogspot.com/2017/09/un-cop-dull-la-funcio-de-nutricio.html
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/a1AUG2b33mBg3p
http://www.genmagic.org/natural/plant1c.swf


Medi Social 

El relleu de Catalunya (treball molt complet de geografia, accedint als           
enllaços de l’entrada del blog). 

https://grangrupunit.blogspot.com/2017/11/el-relleu-de-catalunya.html 

El relleu d’Espanya, Europa i el Món (treball molt complet de geografia,            
accedint als enllaços de l’entrada del blog). 

https://grangrupunit.blogspot.com/2016/09/unitats-de-relleu-del-mon-despanya-i.html 

 

ENLLAÇOS ALUMNES AMB ADAPTACIÓ 

Activitats econòmiques (II) 
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/visualizar/es/es-ic_2010051012_9120825/false 
 
 
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2010040613_9101919/false 

 

 ATENCIÓ!!! 
 Complementeu les visualitzacions de Medi amb petits esquemes que podeu efectuar a la llibreta. 

  

Accediu a l’aplicació Youtube i cerqueu vídeos complementaris, tant per a la Matèria com per a les                  
etapes de la història. 

  

 
 

Artística (música) 
 
Visionar els següents vídeos:  

https://grangrupunit.blogspot.com/2017/11/el-relleu-de-catalunya.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/visualizar/es/es-ic_2010051012_9120825/false
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2010040613_9101919/false


 
·  Història del Rock and roll: 
https://www.youtube.com/watch?v=495IptUlOK4 
 
 
·   Cançó: Johnny B. Goode - Chuck Berry 
https://www.youtube.com/watch?v=T38v3-SSGcM 
 
 
·   Cançó: Voodoo Child - Jimi Hendrix 
https://www.youtube.com/watch?v=qaIXYt541XA 
 

· Cançó: Satisfaction (I Can’t Get No) - The Rolling Stones 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ8GZ3PFVGM 

 

· Cançó: Eye of the Tiger - Survivor 

https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4 
 
PÍNDOLA PLÀSTICA (continuació de l’activitat, si ja l’heu iniciada) 

Recordeu la visita a l’Espai Guinovart d’Agramunt? Vàrem fer objectes en volum, d’acord             
amb l’estil de l’autor. Ens han fet arribar un Taller artístic, creatiu i imaginatiu per a fer en                  
família, a casa, i que alhora permet reflexionar sobre la lògica del laberint com a enigma,                
com a joc o com a representació de la vida i del coneixement. Si hi voleu fer un cop d’ull,                    
pot ser molt interessant. No us oblideu de llegir les instruccions i de visualitzar el vídeo                
explicatiu. 

http://espaiguinovart.cat/a-lespai-detall.php?pg=&id=485 

  

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

https://www.youtube.com/watch?v=495IptUlOK4
https://www.youtube.com/watch?v=T38v3-SSGcM
https://www.youtube.com/watch?v=qaIXYt541XA
https://www.youtube.com/watch?v=OZ8GZ3PFVGM
https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4
http://espaiguinovart.cat/a-lespai-detall.php?pg=&id=485


Per aquesta setmana us proposem un joc d’allò més divertit! 

Per poder-hi jugar tan sols és necessari un dau i tantes fitxes com jugadors hi participin. 

Aquest joc va acompanyant d’unes instruccions explicant tot allò que s’ha de fer en cada               

casella, però…. cal fer-ho bé perquè sinó ens tocarà retrocedir a l’inici! AHHH… no s’hi val                

fer trampes! A passar-ho molt bé! 

https://agora.xtec.cat/esc-antoniubachisoler/blogs/joc-de-taula-e-f-des-de-casa/ 

 

 

 

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

  

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

http://www.edu365.cat/primaria/catala/endevinalles/portada.htm 

 

https://agora.xtec.cat/esc-antoniubachisoler/blogs/joc-de-taula-e-f-des-de-casa/
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/endevinalles/portada.htm


 

 

APPS: 
  

JOCS DE LECTURA  
  

 Penjat i Lligat 
  

Saps llegir 2 
  
Petit Escriptor 2 
  
  

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

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

 

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 

 
 
 
APP 

EMAT 

 Aula Itbook 
 

RELIGIÓ 
Hola nois i noies, com esteu? Espero que estigueu bé! Tinc moltes 
ganes de tornar-vos a veure :-) 
 
Com sabeu, aquests dies els cristians celebrem la Setmana Santa: 
Diumenge de Rams, Dijous Sant, Divendres Sant i Diumenge de 
Pasqua.  
 
Moments per recordar els últims dies de la vida de Jesús i la seva 
Resurrecció. Jesús, va ajudar i estimar a moltes persones i ens va 
regalar molt d’amor.  
 
Cada cop que nosaltres fem alguna cosa pels altres sense esperar res a 
canvi actuem com Jesús ens va ensenyar.  
 
Tan sols dient t’estimo, veureu que fàcil és fer feliços els altres.  
 
Avui veiem com moltes persones ajuden a les altres igual com va fer 
Jesús. Tu, des de casa, ajudant, compartint i estimant també ho fas.  
 
Us he buscat una pel.lícula sobre la vida de Jesús; us recomano mirar-la 
en familia: 
https://www.youtube.com/watch?v=lsUeG7bSe3M&feature=youtu.be 

http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/escenaris/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=lsUeG7bSe3M&feature=youtu.be


 

BONA PASQUA A 

TOTES I A TOTS! 

 

 



 


