
 

TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS INFANTS 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 
6è 
SETMANA 04/05 a 08/05    
 

FOTO! Un cop més. a l’encapçalament de les tasques que us proposem us hi                           
deixem un enllaç amb les fotos que ens heu fet arribar aquests dies en què hi                               
sortiu vosaltres. No oblideu d’anar enviant al correu electrònic de la vostra                       
tutora /del vostre tutor les imatges! 
https://photos.app.goo.gl/37AbqKpan7qGskZC6 
 

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 Mozilla Firefox o Puffin Web Browser. 
 
 

ÀMBIT MATEMÀTIC (recordeu de seguir les indicacions respecte de treballar 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 online                         
proposen el treball específic sobre aquests procediments matemàtics. Endavant! 
 
1) TASCA-REPTE MATEMÀTIC. EL TEMPS D’AQUESTS DIES. 
 
Avancem un xic més i us proposem que completeu un nou itinerari de treball matemàtic. Haureu de fer                  
activitats relacionades amb el tractament de dades relacionades amb el temps (temperatura, nuvolositat,             
pluges…). Veureu que apareix un quadern virtual. Cal que aneu completant les activitats proposades en               
un quadern/llibreta (fraccions equivalents, reducció a comú denominador, jocs amb fraccions...).  
 
https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT5M21/index.html#p=6 
 

https://photos.app.goo.gl/37AbqKpan7qGskZC6
https://photos.app.goo.gl/37AbqKpan7qGskZC6
https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT5M21/index.html#p=6


2) TREBALL DE VOLUMS: unitats, conversió, problemes i jocs. 
 
 
https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=matematicas-10-volumen&l=es 
 
 
3) DETERMINACIÓ DE CARES, VÈRTEXS I ARESTES DE COSSOS GEOMÈTRICS. 
 
 
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-377 
 

4) DIÈDROM. Aplicació per a posar en pràctica la creació de volums en l’espai. Crea en teu propi                  
volum amb les barres d’eines. Fes rotar l’espai, mou les figures, afegeix-ne de noves… 

 

 

http://moebio.com/santiago/diedrom/diedrom.html 

 

 

5) CREATOR. Supera les quatre fases en el càlcul d’àrees. Atenció, però, amb l’escala que s’ofereix                
en cada moment! (si arribeu al darrer nivell, d’enginy, el valor del número pi és 3,1416) 

http://www.retomates.es/?idw=tt&idJuego=areator 

 

6) Descans visual en volum. Descobreix, gentilesa del telescopi espacial Hubble, els 20 volums més               
espectaculars de l’espai captats al llarg de 20 anys per aquest famós telescopi que es troba en                 
òrbita (no oblidis de llegir, també, les corresponents explicacions). 

 

https://www.rtve.es/noticias/telescopio-hubble/imagenes/ 

 

RECORDEU QUE CAL ENVIAR CAPTURA DE LA TASCA O ARXIU ADJUNT AL CORREU ELECTRÒNIC.              
US ELS RESPONDREM I  VALORAREM ADEQUADAMENT. 

 

 

 

https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=matematicas-10-volumen&l=es
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-377
http://moebio.com/santiago/diedrom/diedrom.html
http://www.retomates.es/?idw=tt&idJuego=areator
https://www.rtve.es/noticias/telescopio-hubble/imagenes/


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

 
1) JOC SUPERCEREBRO” Posa a prova la teva memòria de retenció numèrica… Qui ho sap, potser                
necessites un “trasplament de cervell”. 
 
http://juegos-gratis-flash.com/wp-content/juegos/Super%20Cerebro.swf 

 

 
PLATAFORMA MATIFIC! 
 

Tal i com us hem fet arribar per correu electrònic, hem gestionat l’accés gratuït a una nova                 

plataforma de treball matemàtic EXTRAMADAMENT ATRACTIU que permet anar progressant          

a través d’un intinerari personal. 

Accediu a l’enllaç i escriviu, a “Inicio de sesión”, el vostre USUARI i la CONTRASENYA               

que us hem enviat per correu electrònic. Després, podeu saltar la introducció. Escolliu, a              

l’esquerra, l’opció “Tareas escolares” i ja podeu començar l’aventura. 

Feu les activitats a poc a poc. Teniu molts dies per endavant, donat que la plataforma estarà                 

disponible durant totes les properes setmanes. Endavant! 

 
https://www.matific.com/es/es/home/ 
 
 
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 
 
 

http://juegos-gratis-flash.com/wp-content/juegos/Super%20Cerebro.swf
https://www.matific.com/es/es/home/
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


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 

 

RECORDEU QUE CAL ENVIAR CAPTURA DE LA TASCA O ARXIU ADJUNT AL CORREU ELECTRÒNIC.              
US ELS RESPONDREM I  VALORAREM ADEQUADAMENT. 
 

ENLLAÇOS ALUMNES AMB ADAPTACIÓ 
 
1) TASCA-REPTE MATEMÀTIC: Aquest quadern virtual et proposa un repte de resolució matemàtica             
adaptat a les fraccions i la cuina . Cal observar els repartiments fraccionaris de diferents aliments,                
treballar fraccions equivalents i operar amb fraccions. Atenció! Fes les operacions a la llibreta a               
partir de les instruccions que trobaràs en cada pàgina! 

 
https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT3M24/index.html#p=7 
 
 
2) TALLER DE MESURA D’OBJECTES. Pots manipular el regle per tal d’obtenir les teves mesures. 
 
http://www.genmagic.org/mates2/ml2c.swf 

 

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://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT3M24/index.html#p=7
http://www.genmagic.org/mates2/ml2c.swf


3) REVISIÓ D’ANGLES 

http://www.aplicaciones.info/decimales/geoele04.htm 

 

4) OPERACIONS COMBINADES: Descobreix la paraula secreta! 

http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-497 

 

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

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

 

 
PLATAFORMA MATIFIC! 
 

Tal i com us hem fet arribar per correu electrònic, hem gestionat l’accés gratuït a una nova                 

plataforma de treball matemàtic EXTREMADAMENT ATRACTIU que permet anar progressant          

a través d’un intinerari personal. 

Accediu a l’enllaç i escriviu, a “Inicio de sesión”, el vostre USUARI i la CONTRASENYA               

que us hem enviat per correu electrònic. Després, podeu saltar la introducció. Escolliu, a              

l’esquerra, l’opció “Tareas escolares” i ja podeu començar l’aventura. 

Feu les activitats a poc a poc. Teniu molts dies per endavant, donat que la plataforma estarà                 

disponible durant totes les properes setmanes. Endavant! 

 
https://www.matific.com/es/es/home/ 
 

 

RECORDEU QUE CAL ENVIAR CAPTURA DE LA TASCA O ARXIU ADJUNT AL CORREU ELECTRÒNIC.              
US ELS RESPONDREM I  VALORAREM ADEQUADAMENT. 
 

 

http://www.aplicaciones.info/decimales/geoele04.htm
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-497
https://es.ixl.com/math/4-primaria
https://es.ixl.com/math/4-primaria
https://www.matific.com/es/es/home/


ÀMBIT LINGÜÍSTIC (recordeu de seguir les indicacions respecte de 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) REPTE LINGÜÍSTIC! Des del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià, us fem arribar aquesta               
interessant proposta. De ben segur, aquests dies heu llegit algun llibre que us ha semblat atractiu.                
Igualment, és possible que guardeu a casa alguna novel·la que us va marcar profundament per les                

seves aventures, els personatges, etc. Es tracta de fer una videoressenya (una gravació d’un              

minut amb el telèfon mòbil) en què expliqueu breument una obra que us ha agradat, sense revelar el                  
final (indicant els motius pels quals la recomanaríeu). Accediu al següent enllaç per tal de trobar les                 
instruccions d’enviament. Som-hi! 

https://drive.google.com/file/d/11_9lwSh4qVfM5JdMmPgdaZBMBXcvLHnD/view 
 
2) TREBALL DE REVISIÓ DEL COMPLEMENT INDIRECTE (CI). Llegiu i reviseu la naturalesa del CI,               
treballada a l’aula. Podeu ampliar amb el vídeo que s’adjunta al cos de la informació. Seguidament,                
efectueu la visualització de substitució pronominal, l’activitat reconeixement de funcions          
(interactiva) i els exercicis complementaris, si ho desitgeu. 
 
https://sites.google.com/site/catala5e6e/1-gramatica/8-el-complement-indirecte 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zqpNv98Y5ts 
 
 
http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/funcions/html/section_4.htm?&skin=default&js=http://clic.xte
c.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/ 
 
 
https://sites.google.com/site/profejordi/catala/sintaxi/complement-indirecte/exercicis-complement-in
directe 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/11_9lwSh4qVfM5JdMmPgdaZBMBXcvLHnD/view
https://sites.google.com/site/catala5e6e/1-gramatica/8-el-complement-indirecte
https://www.youtube.com/watch?v=zqpNv98Y5ts
http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/funcions/html/section_4.htm?&skin=default&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/
http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/funcions/html/section_4.htm?&skin=default&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/
http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/funcions/html/section_4.htm?&skin=default&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/
https://sites.google.com/site/profejordi/catala/sintaxi/complement-indirecte/exercicis-complement-indirecte
https://sites.google.com/site/profejordi/catala/sintaxi/complement-indirecte/exercicis-complement-indirecte


3) TREBALL DE SUBSTITUCIÓ PER PRONOMS FEBLES (MOLT INSTRUCTIU!). A banda de            
l’explicació inicial, trobareu, a partir de l’ACTIVITAT 9, propostes interactives de substitució dels             
complements pels pronoms corresponents. És una activitat fantàstica! 
 
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl17/scl17_02_02.
htm 
 
 
4) 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 CAL ENVIAR CAPTURA DE LA TASCA O ARXIU ADJUNT AL CORREU ELECTRÒNIC.              
US ELS RESPONDREM I  VALORAREM ADEQUADAMENT. 
 
 
5) 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 

 

 
PLATAFORMA DICTAPP! 
 

Aquesta plataforma, durant un temps indeterminat GRATUÏTA, us permet de fer dictats de             

forma autònoma. Només heu d’accedir a través de l’enllaç que us facilitem i entrar amb               

l’usuari usuariprova@dictapp.cat i la contrasenya 1234 (accedireu directament a la llista de            

dictats, tot i que també hi podreu entrar clicant a “Fer el dictat sense professor”) És genial i                  

suposa una gran ajuda en la pràctica i millora de l’ortografia. ENDAVANT! 

 

https://democat.dictapp.cat/public/login 

 

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

 

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl17/scl17_02_02.htm
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl17/scl17_02_02.htm
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html
mailto:usuaprova@dictapp.cat
https://democat.dictapp.cat/public/login


Llengua Castellana 

1) TAREA-RETO LINGÜÍSTICO. La crítica de una película. 

Te proponemos una actividad de aplicación lingüística relacionada con una tipología textual -la crítica de               

obras-, aplicada a las películas. Verás que aparece un cuaderno virtual. Incluye resumen por párrafos               
y opciones de conclusión acerca de un filme, trabajo específico de sustitución de elementos por               
pronombres y la elaboración escrita de una crítica propia. Recuerda que puedes hacer las tareas en                

la libreta. Es importante que envíes tu crítica al correo electrónico para su valoración.  

https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT6C06/index.html#p=7 
 

 

2) Trabajo interactivo sobre los diferentes MEDIOS DE COMUNICACIÓN: televisión, periódicos,           
revistas, radio en internet. Puedes activar al repartidor (que te explicará la esencia de los diferentes                

medios) o bien, directamente, pinchar sobre cada medio (se iluminará y podrás efectuar actividades              

interactivas). 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_odes/2007/lengua/lc003_es/index.html 

 

RECORDEU QUE CAL ENVIAR CAPTURA DE LA TASCA O ARXIU ADJUNT AL CORREU ELECTRÒNIC.              
US ELS RESPONDREM I  VALORAREM ADEQUADAMENT. 

 
 
3) Aquest 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 
 
 
 

4) BATERÍA DE ORTOGRAFÍA PERPETUA (I y II) (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. 
 
 
(I)  http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm (interactivos y para imprimir) 
 
(I) http://reglasdeortografia.com/ortoindice.html (escoged, en la columna izquierda, el        
apartado a trabajar progresivamente; podéis ejecutar uno cada semana). 
 
LEED UN POCO CADA DÍA, COMO LO HACEMOS NORMALMENTE EN EL COLEGIO            
(CLAVE!) 

https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT6C06/index.html#p=7
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_odes/2007/lengua/lc003_es/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285153076/contido/index.html
http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm
http://reglasdeortografia.com/ortoindice.html


Llengua Anglesa 

Reading 2. Read about Scott and answer the questions.  Check your answers when you finish. 
http://www.english-room.com/reading-pronunciation-exam-for-primary-6/ 

TO BE - Past & Present Tense - Affirmative Sentences: https://www.youtube.com/watch?v=yhq1wuu7NFk 

 WAS / WERE - Questions with Short Answers: https://www.youtube.com/watch?v=kvuWQXR84Xo 

Practice. Past tense of be.  (Check your answers) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Was_or
_were/Reading_Comprehension_was-were_gx6733hn 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Was_or
_were/was_-_were_mi5438uq 

School Conversation, School Dialogue  https://www.youtube.com/watch?v=7isSwerYaQc 
 
 
 
 
 
 

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI (recordeu de seguir les indicacions                   

respecte de treballar 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) TALLER DE REVISIÓ DE COMPONENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS. 

Posa a prova els teus coneixements tot accedint a la versió espanyola de l’aplicació i completant,                
progressivament, els apartats de la part inferior (conceptes, circuits senzills, elements del circuit,             
interruptors, circuits canviants, aïllants…). Passaràs una bona estona tot refrescant la memòria! 

http://www.learningcircuits.co.uk/es/learning.html 

http://www.english-room.com/reading-pronunciation-exam-for-primary-6/
http://www.english-room.com/reading-pronunciation-exam-for-primary-6/
https://www.youtube.com/watch?v=yhq1wuu7NFk
https://www.youtube.com/watch?v=yhq1wuu7NFk
https://www.youtube.com/watch?v=kvuWQXR84Xo
https://www.youtube.com/watch?v=kvuWQXR84Xo
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Was_or_were/Reading_Comprehension_was-were_gx6733hn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Was_or_were/Reading_Comprehension_was-were_gx6733hn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Was_or_were/was_-_were_mi5438uq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Was_or_were/was_-_were_mi5438uq
https://www.youtube.com/watch?v=7isSwerYaQc
https://www.youtube.com/watch?v=7isSwerYaQc
http://www.learningcircuits.co.uk/es/learning.html


2) PRÀCTICA MOLT SENZILLA! Vols construir el MOTOR ELÈCTRIC MÉS FÀCIL QUE            
EXISTEIX? Amb la visualització d’aquests dos vídeos (nivell I i II) i l’ús de materials que de ben                  
segur tens a casa (una pila, cable de coure i un petit imant) et serà molt fàcil! Estarem                  
delerosos de rebre alguna fotografia amb el teu petit muntatge! 

NIVELL I   https://www.youtube.com/watch?v=xPi06hI4ZD8 

 

NIVELL II   https://www.youtube.com/watch?v=aVCI_XSiRyo 

 

RECORDEU QUE CAL ENVIAR CAPTURA DE LA TASCA O ARXIU ADJUNT AL CORREU ELECTRÒNIC.              
US ELS RESPONDREM I  VALORAREM ADEQUADAMENT. 

 

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 

ENLLAÇOS ALUMNES AMB ADAPTACIÓ 

 
1) TREBALL DE LECTURA EXPLICATIVA FINAL: LLUM, EFECTES DE LA LLUM I COLOR. 
 
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/25426185%22%20width=%22427%22%20height=
%22356%22%20frameborder=%220%22%20marginwidth=%220%22%20marginheight=%220%22%20
scrolling=%22no%22%20style=%22border:1px%20solid%20#CCC;border-width:1px%201px%200;ma
rgin-bottom:5px%22%20allowfullscreen%20webkitallowfullscreen%20mozallowfullscreen%3E%20%
3C/iframe%3E%20%3Cdiv%20style=%22margin-bottom:5px%22%3E%20%3Cstrong%3E%20%3Ca%
20href=%22https://www.slideshare.net/mabad6/la-llum-i-el-so-25426185%22%20title=%22La%20llum
%20i%20el%20so%22%20target=%22_blank%22%3ELa%20llum%20i%20el%20so%3C/a%3E%20%3
C/strong%3E%20from%20%3Cstrong%3E%3Ca%20href=%22http://www.slideshare.net/mabad6%22
%20target=%22_blank%22%3Emabad6%3C/a%3E%3C/strong%3E%20%3C/div%3E 
 
2) Recordem com vam construir el DISC DE NEWTON (demostració que la llum és blanca). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=s6XZG76HYYo&feature=emb_logo 
 
3) INTRODUCCIÓ A LES MÀQUINES SIMPLES: politja, pla inclinat, palanca, roda… 
 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/pequemuseo/peque8/mecanica/601.html 

https://www.youtube.com/watch?v=xPi06hI4ZD8
https://www.youtube.com/watch?v=aVCI_XSiRyo
https://spaceplace.nasa.gov/sp/menu/play/
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/25426185%22%20width=%22427%22%20height=%22356%22%20frameborder=%220%22%20marginwidth=%220%22%20marginheight=%220%22%20scrolling=%22no%22%20style=%22border:1px%20solid%20#CCC;border-width:1px%201px%200;margin-bottom:5px%22%20allowfullscreen%20webkitallowfullscreen%20mozallowfullscreen%3E%20%3C/iframe%3E%20%3Cdiv%20style=%22margin-bottom:5px%22%3E%20%3Cstrong%3E%20%3Ca%20href=%22https://www.slideshare.net/mabad6/la-llum-i-el-so-25426185%22%20title=%22La%20llum%20i%20el%20so%22%20target=%22_blank%22%3ELa%20llum%20i%20el%20so%3C/a%3E%20%3C/strong%3E%20from%20%3Cstrong%3E%3Ca%20href=%22http://www.slideshare.net/mabad6%22%20target=%22_blank%22%3Emabad6%3C/a%3E%3C/strong%3E%20%3C/div%3E
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/25426185%22%20width=%22427%22%20height=%22356%22%20frameborder=%220%22%20marginwidth=%220%22%20marginheight=%220%22%20scrolling=%22no%22%20style=%22border:1px%20solid%20#CCC;border-width:1px%201px%200;margin-bottom:5px%22%20allowfullscreen%20webkitallowfullscreen%20mozallowfullscreen%3E%20%3C/iframe%3E%20%3Cdiv%20style=%22margin-bottom:5px%22%3E%20%3Cstrong%3E%20%3Ca%20href=%22https://www.slideshare.net/mabad6/la-llum-i-el-so-25426185%22%20title=%22La%20llum%20i%20el%20so%22%20target=%22_blank%22%3ELa%20llum%20i%20el%20so%3C/a%3E%20%3C/strong%3E%20from%20%3Cstrong%3E%3Ca%20href=%22http://www.slideshare.net/mabad6%22%20target=%22_blank%22%3Emabad6%3C/a%3E%3C/strong%3E%20%3C/div%3E
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/25426185%22%20width=%22427%22%20height=%22356%22%20frameborder=%220%22%20marginwidth=%220%22%20marginheight=%220%22%20scrolling=%22no%22%20style=%22border:1px%20solid%20#CCC;border-width:1px%201px%200;margin-bottom:5px%22%20allowfullscreen%20webkitallowfullscreen%20mozallowfullscreen%3E%20%3C/iframe%3E%20%3Cdiv%20style=%22margin-bottom:5px%22%3E%20%3Cstrong%3E%20%3Ca%20href=%22https://www.slideshare.net/mabad6/la-llum-i-el-so-25426185%22%20title=%22La%20llum%20i%20el%20so%22%20target=%22_blank%22%3ELa%20llum%20i%20el%20so%3C/a%3E%20%3C/strong%3E%20from%20%3Cstrong%3E%3Ca%20href=%22http://www.slideshare.net/mabad6%22%20target=%22_blank%22%3Emabad6%3C/a%3E%3C/strong%3E%20%3C/div%3E
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/25426185%22%20width=%22427%22%20height=%22356%22%20frameborder=%220%22%20marginwidth=%220%22%20marginheight=%220%22%20scrolling=%22no%22%20style=%22border:1px%20solid%20#CCC;border-width:1px%201px%200;margin-bottom:5px%22%20allowfullscreen%20webkitallowfullscreen%20mozallowfullscreen%3E%20%3C/iframe%3E%20%3Cdiv%20style=%22margin-bottom:5px%22%3E%20%3Cstrong%3E%20%3Ca%20href=%22https://www.slideshare.net/mabad6/la-llum-i-el-so-25426185%22%20title=%22La%20llum%20i%20el%20so%22%20target=%22_blank%22%3ELa%20llum%20i%20el%20so%3C/a%3E%20%3C/strong%3E%20from%20%3Cstrong%3E%3Ca%20href=%22http://www.slideshare.net/mabad6%22%20target=%22_blank%22%3Emabad6%3C/a%3E%3C/strong%3E%20%3C/div%3E
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/25426185%22%20width=%22427%22%20height=%22356%22%20frameborder=%220%22%20marginwidth=%220%22%20marginheight=%220%22%20scrolling=%22no%22%20style=%22border:1px%20solid%20#CCC;border-width:1px%201px%200;margin-bottom:5px%22%20allowfullscreen%20webkitallowfullscreen%20mozallowfullscreen%3E%20%3C/iframe%3E%20%3Cdiv%20style=%22margin-bottom:5px%22%3E%20%3Cstrong%3E%20%3Ca%20href=%22https://www.slideshare.net/mabad6/la-llum-i-el-so-25426185%22%20title=%22La%20llum%20i%20el%20so%22%20target=%22_blank%22%3ELa%20llum%20i%20el%20so%3C/a%3E%20%3C/strong%3E%20from%20%3Cstrong%3E%3Ca%20href=%22http://www.slideshare.net/mabad6%22%20target=%22_blank%22%3Emabad6%3C/a%3E%3C/strong%3E%20%3C/div%3E
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/25426185%22%20width=%22427%22%20height=%22356%22%20frameborder=%220%22%20marginwidth=%220%22%20marginheight=%220%22%20scrolling=%22no%22%20style=%22border:1px%20solid%20#CCC;border-width:1px%201px%200;margin-bottom:5px%22%20allowfullscreen%20webkitallowfullscreen%20mozallowfullscreen%3E%20%3C/iframe%3E%20%3Cdiv%20style=%22margin-bottom:5px%22%3E%20%3Cstrong%3E%20%3Ca%20href=%22https://www.slideshare.net/mabad6/la-llum-i-el-so-25426185%22%20title=%22La%20llum%20i%20el%20so%22%20target=%22_blank%22%3ELa%20llum%20i%20el%20so%3C/a%3E%20%3C/strong%3E%20from%20%3Cstrong%3E%3Ca%20href=%22http://www.slideshare.net/mabad6%22%20target=%22_blank%22%3Emabad6%3C/a%3E%3C/strong%3E%20%3C/div%3E
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/25426185%22%20width=%22427%22%20height=%22356%22%20frameborder=%220%22%20marginwidth=%220%22%20marginheight=%220%22%20scrolling=%22no%22%20style=%22border:1px%20solid%20#CCC;border-width:1px%201px%200;margin-bottom:5px%22%20allowfullscreen%20webkitallowfullscreen%20mozallowfullscreen%3E%20%3C/iframe%3E%20%3Cdiv%20style=%22margin-bottom:5px%22%3E%20%3Cstrong%3E%20%3Ca%20href=%22https://www.slideshare.net/mabad6/la-llum-i-el-so-25426185%22%20title=%22La%20llum%20i%20el%20so%22%20target=%22_blank%22%3ELa%20llum%20i%20el%20so%3C/a%3E%20%3C/strong%3E%20from%20%3Cstrong%3E%3Ca%20href=%22http://www.slideshare.net/mabad6%22%20target=%22_blank%22%3Emabad6%3C/a%3E%3C/strong%3E%20%3C/div%3E
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/25426185%22%20width=%22427%22%20height=%22356%22%20frameborder=%220%22%20marginwidth=%220%22%20marginheight=%220%22%20scrolling=%22no%22%20style=%22border:1px%20solid%20#CCC;border-width:1px%201px%200;margin-bottom:5px%22%20allowfullscreen%20webkitallowfullscreen%20mozallowfullscreen%3E%20%3C/iframe%3E%20%3Cdiv%20style=%22margin-bottom:5px%22%3E%20%3Cstrong%3E%20%3Ca%20href=%22https://www.slideshare.net/mabad6/la-llum-i-el-so-25426185%22%20title=%22La%20llum%20i%20el%20so%22%20target=%22_blank%22%3ELa%20llum%20i%20el%20so%3C/a%3E%20%3C/strong%3E%20from%20%3Cstrong%3E%3Ca%20href=%22http://www.slideshare.net/mabad6%22%20target=%22_blank%22%3Emabad6%3C/a%3E%3C/strong%3E%20%3C/div%3E
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/25426185%22%20width=%22427%22%20height=%22356%22%20frameborder=%220%22%20marginwidth=%220%22%20marginheight=%220%22%20scrolling=%22no%22%20style=%22border:1px%20solid%20#CCC;border-width:1px%201px%200;margin-bottom:5px%22%20allowfullscreen%20webkitallowfullscreen%20mozallowfullscreen%3E%20%3C/iframe%3E%20%3Cdiv%20style=%22margin-bottom:5px%22%3E%20%3Cstrong%3E%20%3Ca%20href=%22https://www.slideshare.net/mabad6/la-llum-i-el-so-25426185%22%20title=%22La%20llum%20i%20el%20so%22%20target=%22_blank%22%3ELa%20llum%20i%20el%20so%3C/a%3E%20%3C/strong%3E%20from%20%3Cstrong%3E%3Ca%20href=%22http://www.slideshare.net/mabad6%22%20target=%22_blank%22%3Emabad6%3C/a%3E%3C/strong%3E%20%3C/div%3E
https://www.youtube.com/watch?v=s6XZG76HYYo&feature=emb_logo
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/pequemuseo/peque8/mecanica/601.html


Medi Social 

SÍMBOLS I TRADICIONS 

Llegeix els apartats “Els símbols oficials” i “El Català” de les pàgines 174 i 175 de Medi.                 

Investiga sobre els símbols oficials i tradicionals de Catalunya i esbrina quines són i on es parlen les                  

llengües romàniques. Seguidament, efectua els exercicis 3, 4 i 5 de la pàgina 175 a la llibreta. Un                  

cop els hagis fet, pots completar online els següents tres enllaços. 

http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/6ecompleta/medi/Unitat09/NT6NG09AC03/index.html 

http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/6ecompleta/medi/Unitat09/NT6NG09AC04/index.html 

http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/6ecompleta/medi/Unitat09/NT6NG09AC05/index.html 

1- Aquesta setmana us proposem que completeu un itinerari de treball de conscienciació. Haureu de fer                

activitats relacionades amb la preservació del planeta: un eslògan que adverteixi de l’impacte del canvi               
climàtic, un esquema sobre els recursos de què disposem, la reflexió sobre el consum d’aigua, el                
tipus d’energies que tenim, l’impacte sobre el paisatge i la gestió dels recursos. Veureu que apareix un                 
quadern virtual. Cal que aneu completant les activitats proposades en una llibreta, tot efectuant, després,               

els enviaments al correu.  
 

https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT5S10/index.html#p=7 
 

2) A l’aula havíem de veure el DIAGRAMA DE FLUX, gràfic en què les fletxes i el seu                  
sentit determinen diverses situacions concretes. En temps de la COVID-19 existeix un            
diagrama de flux que permet identificar les actuacions que cal dur a terme en funció de les                 
circumstàncies personals que envolten els afectats. 
Observa amb atenció el diagrama i fes-ne una acurada lectura. A continuació, respon             
les qüestions que et formulem: 
 
a) Quins tres elements determinen que una persona no té COVID-19? 

b) Què ha de fer, una persona que té febre alta, tos o dificultat respiratòria? 

c) Si hi ha un cas confirmat de COVID-19, quines dues vies d’actuació cal seguir? 

d) Quan cal que la persona controli la temperatura diàriament? 

e) Escull la resposta correcta. <<Tant en els casos lleus com en els greus…>> 

    _ Hi haurà aïllament dels pacients. 

    _ Hi haurà aïllament dels pacients i es rastrejaran els qui hi han tingut contacte directe. 

 _ No hi haurà cap intervenció. 

http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/6ecompleta/medi/Unitat09/NT6NG09AC03/index.html
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/6ecompleta/medi/Unitat09/NT6NG09AC04/index.html
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/6ecompleta/medi/Unitat09/NT6NG09AC05/index.html
https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT5S10/index.html#p=7


 
FONT: Revista “Muy interesante” 
 

RECORDEU QUE CAL ENVIAR CAPTURA DE LA TASCA O ARXIU ADJUNT AL CORREU ELECTRÒNIC.              

US ELS RESPONDREM I  VALORAREM ADEQUADAMENT. 

 

3) RELAXEU-VOS i consulteu aquestes dues galeries gràfiques de la COVID-19 

A- https://elpais.com/elpais/2020/04/07/album/1586278782_442756.html 

B-https://www.gettyimages.es/fotos/covid-19?mediatype=photography&phrase=co
vid%2019&sort=mostpopular 

https://elpais.com/elpais/2020/04/07/album/1586278782_442756.html
https://www.gettyimages.es/fotos/covid-19?mediatype=photography&phrase=covid%2019&sort=mostpopular
https://www.gettyimages.es/fotos/covid-19?mediatype=photography&phrase=covid%2019&sort=mostpopular


4) REGAL! 

L’editorial BRUGUERA ha fet públic l’accés a bona part de la base de dades de               
còmics de la col·lecció “Olé” (Mortadel·lo i Filemó, Zipi i Zape, Carpanta…). Si us ve               
de gust, a través d’aquest enllaç podeu llegir en línia tots els còmics que vulgueu.               
Molt entretingut! 

http://leer-comics.blogspot.com/2019/02/coleccion-ole.html?m=1 

 

ENLLAÇOS ALUMNES AMB ADAPTACIÓ 

 

1) TASCA-REPTE: Convivència amb els dinosaures. A través d’aquest quadern          
virtual, treballarem l’aproximació a l’era dels dinosaures i també als primers grups            
de pobladors de l’era prehistòrica. Feu ús de la llibreta per tal de respondre les               
preguntes i qüestions que apareixen al quadern online. 

 

https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT4S11/index.html#p=7 

 
2) Les edats de la història: eix temporal, paleolític i fusió d’edats històriques. 
 
 
A- Accediu a la línia històrica de la part de sota de la pantalla per a explorar les                  
edats clau començant per la prehistòria. 
 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/maq
uina_tiempo/popup.htm 
 
 
 
B- Accediu a les opcions de l’esquerra, començant també per la prehistòria. 
 
 
http://agrega.educacion.es/visualizar/es/es_20071217_3_0103200/false 
 
 

http://leer-comics.blogspot.com/2019/02/coleccion-ole.html?m=1
https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT4S11/index.html#p=7
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/maquina_tiempo/popup.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/maquina_tiempo/popup.htm
http://agrega.educacion.es/visualizar/es/es_20071217_3_0103200/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, si voleu, per tal             

d’enriquir el treball de Medi. 
 
 
 

Artística (música) 
 
Realitzar les activitats que es proposen: 

https://aprendomusica.com/const2/21trivial1/trivial1.html 

  

FLAUTA 
  

Podeu realitzar les activitats directament a l’ordinador o amb la vostra flauta. 

https://aprendomusica.com/const2ca/01posicionsflauta/posicionsflauta.html 

https://aprendomusica.com/const2ca/12himnealegria/himnealegria.html 

 

  

 

PÍNDOLA PLÀSTICA   
Proposta! 

Us proposem de crear figures en 3D a partir de la composició de línies i punts de vista                  

variables. Amb material simple, reproduïu algunes de les propostes que s’exemplifiquen           

en els següents documents audiovisuals. Sorprendreu els qui us envolten! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJJ1Jf7SseA 

https://aprendomusica.com/const2/21trivial1/trivial1.html
https://aprendomusica.com/const2ca/01posicionsflauta/posicionsflauta.html
https://aprendomusica.com/const2ca/12himnealegria/himnealegria.html
https://www.youtube.com/watch?v=oJJ1Jf7SseA


 

https://www.youtube.com/watch?v=BNG7ubCkQZc 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=u31uUVN8eqg 

 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 

Aquesta vegada la Pilar (practicant d'educació física de l'escola) ha volgut crear unes             

tasques per a vosaltres. Esperem que us agradin i les gaudiu al màxim. El retorn el podeu                 

fer al mail de sempre. Moltes gràcies! 

-          Activitat 1. Path to Everest: 

En aquesta activitat es simula una ascensió a l’Everest amb una sèrie de proves i reptes                

que ens portaran fins el cim. Per realitzar alguns dels reptes és necessari tenir connexió a                

Internet. 

Hi ha un total de 8 reptes a realitzar. Cada un coincideix amb una muntanya important.                

Podràs recórrer tots el continents. Pots realitzar els reptes tantes vegades com desitgis.             

No competeixes amb ningú. Intenta superar-te i fer el millor possible. 

Els reptes estan escrits en anglès, ja que a l’escola també és una llengua que es treballa, i                  

en català. 

Per accedir al joc fes clic en el següent enllaç: 

https://view.genial.ly/5ea2ab8ed407580db9f42202/presentation-path-to-everest-cat-eng 

 -          Activitat 2. Efectua el pla d’emergència: 

En aquesta activitat l’alumnat de l’escola Comtes de Torregrossa ha estat escollit per             

salvar el territori català del COVID-19. Per poder fer-ho has de conèixer a un esportista de                

cada província. Per realitzar alguns dels reptes és necessari tenir connexió a Internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=BNG7ubCkQZc
https://www.youtube.com/watch?v=Y-NvTauRyFE
https://www.youtube.com/watch?v=u31uUVN8eqg
https://view.genial.ly/5ea2ab8ed407580db9f42202/presentation-path-to-everest-cat-eng


Hi ha un total de 5 reptes a realitzar. Cada un coincideix amb una província, la qual has de                   

salvar del Coronavirus. Hi ha una prova final per salvar Alcarràs i l’escola. Pots realitzar               

els reptes tantes vegades com desitgis. 

No competeixes amb ningú. Intenta superar-te i fer el millor possible. 

Per accedir al joc fes clic en el següent enllaç: 

https://view.genial.ly/5ea324f6ac69a00da5b48f28/presentation-efectua-el-pla-demergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTIVITATS ADAPTADES 
CATALÀ: 

Hola nens i nenes! Des de la classe de la Yolanda i la Mireia aquesta setmana us                 

proposem que practiqueu la lectura i l’escriptura amb aquests enllaços i algunes            

apps pels que teniu mòbils o tauletes. Si voleu enviar-nos alguna fotografia del que              

feu o alguna feineta de les que feu ho podeu fer a les següents adreces:               

yolandacomtes2020@gmail.com o mireiacomtes2020@gmail.com. 

 

 

https://view.genial.ly/5ea324f6ac69a00da5b48f28/presentation-efectua-el-pla-demergencia
mailto:mireiacomtes2020@gmail.com


AQUESTA SETMANA US VOLEM PROPOSAR 2 NOUS REPTES. 

US ANIMEU??? 
 
1- REPTE: DESPRÉS DE PASSAR SANT JORDI SUPOSEM QUE         
HAUREU LLEGIT MOLTS CONTES. 
DONCS ARA ÉS EL MOMENT QUE TOTS I TOTES FEU          
D'ESCRIPTORS. 
 

 
VOLEM QUE ENS EXPLIQUEU EN FORMA DE CONTE ALGUNA DE LES 
EXPERIÈNCIES QUE HEU VISCUT, ARA QUE HEU POGUT SORTIR AL 
CARRER. 
 
 

 
RECORDEU ELS PASSOS A SEGUIR...TAL COM HO FEM 
SEMPRE. 
1- PENSEM TOTES LES IDEES QUE VOLEU EXPOSAR. 
 
 
QUAN JA HO TINGUEU CLAR...A REDACTAR. 
 
RECORDA LES PARTS IMPORTANTS DEL CONTE: 
- TÍTOL 
- PLANTEJAMENT( COM COMENÇA ...ON PASSA, PERSONATGES) 
- NUS ( QUÈ PASSA) 
-DESENLLAÇ ( COM ACABA) 
 
IMPORTANT!!!! 
 
- SEPARA EL TEXT EN PARÀGRAFS. 
- UTILITZA PUNTS I COMES. 
- VIGILA AMB LES MAJÚSCULES. 
- I AL FINAL... 
REVISA BÉ EL TEXT!!!! 
 
ES POT IL·LUSTRAR AMB UN DIBUIX. 
 
2- REPTE 
ARA FAREU DE DISSENYADORS. 
COM JA SABEU HEM DE SORTIR AL CARRER AMB UNA 
MASCARETA. 
DONCS US PROPOSEM QUE DISSENYEU LA VOSTRA. 



HO PODEU FER UTILITZANT DIFERENTS MATERIALS..PAPER, ROBA, 
CARTOLINA.. 
 

         

I RECORDEU!!!!!! 

 

FINS AVIAT!!!!!!!! 
 

 

 

 

 

ENLLAÇOS LLENGUA CATALANA: 

https://clic.xtec.cat/projects/concfono/jclic.js/index.html 

 

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

  

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

https://clic.xtec.cat/projects/concfono/jclic.js/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html


  

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

 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/ortografia_ci/index.htm 

 

http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca 

  

 https://clic.xtec.cat/users/c5900022/grupsconsonantics/index.html 

 
APPS: 
  

JOCS DE LECTURA  

  Penjat i Lligat 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/ortografia_ci/index.htm
http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca
https://clic.xtec.cat/users/c5900022/grupsconsonantics/index.html
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/penjat-i-lligat/1236
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 Petit lector 1 

PICA LLETRES 

ELS NOMS DELS ANIMALS EN CATALÀ 

Saps llegir 2 

 Penjat i lligat 

Petit Escriptor 2 

 Llegim 

 

MATEMÀTIQUES 
Hola nens i nenes! Des de la classe de la Yolanda i la Mireia aquesta setmana us                 

proposem que practiqueu matemàtiques amb aquests enllaços i algunes apps pels           

que teniu mòbils o tauletes. Si voleu enviar-nos alguna fotografia del que feu o              

alguna feineta de les que feu ho podeu fer a les següents adreces:             

yolandacomtes2020@gmail.com o mireiacomtes2020@gmail.com. 

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/maquina.html 

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/maquina.html


Per pràcticar el càlcul, tu decideixes quines operacions fer. 

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

 Numeració fins a 100 i operacions (suma, resta i multiplicacions). 

https://www.tablasdemultiplicar.com/ 

 

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

  
 
APP 
 

EMAT 

 bmath  

 ICuadernos Rubio 
 

 Aula Itbook 
 

http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/escenaris/index.html
https://www.tablasdemultiplicar.com/
http://www.learnyourtables.co.uk/cat/index2.htm


 

 

RELIGIÓ 
Hola nois i noies! Avui aprenem amb la música. Us deixo l’adaptació al català de la 

cançó de Diego Torres. “Color esperanza”.  S’anomena “Color d’esperança” de 

David Busquets i Ju.  

 

Desitjo que us agradi, ja em direu com us sentiu al cantar-la.  

 

Aquí teniu l’enllaç per poder-la cantar: 

● https://www.youtube.com/watch?v=GLLI0rX7RkU 

 

Us deixo també la lletra: 

 

 “Color d’esperança”  

Sé què hi ha en els teus ulls tan sols en mirar, 

que estàs cansat de rodar i rodar 

i caminar fent voltes sempre al mateix lloc. 

 

Sé que les finestres es poden obrir; 

canviar aquest aire depèn sols de tu. 

 

T'ajudarà, que val la pena un cop més. 

Saber que, si es lluita, voler és poder. 

https://www.youtube.com/watch?v=GLLI0rX7RkU


 

Treure's les pors ara, llençar-les a fora. 

Pintar-se la cara color d'esperança, 

temptar el futur amb el cor ben obert. 

 

És millor ara perdre's que mai embarcar, 

millor temptar-se a deixar d'intentar, 

tot i que veus que no és gens fàcil començar. 

 

Sé que allò impossible es pot aconseguir, 

que la tristesa també fugirà. 

 

I així serà la vida: canvia i canviarà. 

Sentiràs que l'ànima vola 

per cantar un altre cop. 

 

Saber que, si es lluita, voler és poder. 

Treure's les pors ara, llençar-les a fora. 

Pintar-se la cara color d'esperança, 

temptar el futur amb el cor ben obert. 

 

Saber que, si es lluita, voler és poder. 

Treure's les pors ara, llençar-les a fora. 

Pintar-se la cara color d'esperança, 

temptar el futur amb el cor ben obert. 



 

Val molt més poder brillar que tan sols buscar veure el sol. 

Saber que, si es lluita, voler es poder… 

Pintar-se la cara color d'esperança, 

temptar el futur amb el cor ben obert. 

Saber que, si es lluita, voler és poder. 

Treure's les pors ara, llençar-les a fora, 

pintar-se la cara color d'esperança, 

temptar el futur amb el cor ben obert. 
 


