
 

 

RECOMENACIONS GENERALS

● Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

presentació donades al llarg del curs. (majúscules en vermell, 

bona lletra, fulls de pauta amb forats i marge a l’esquerra, etc...)

● Procurar treballar tots aquests 

● No avançar-se a la programació. 

● El seguiment d’aquesta feina per part de la família sempre es un 

factor motivador pels nens i nenes. 

 

 

Àrea Activitats

General 

El més important és que el nen o la nena gaudeixi llegint. Per 

cal que el llibre triat li agradi a ell o ella. Us oferim possibles 

lectures adequades a l’edat:

 

Col·leccions: Primers lectors.

Música 

- Els alumnes poden repassar la segënt cançó treballada 

classe: "La nau pirata"

- Treballar les activitats proposades en els següents enllaços:

 

https://aprendomusica.com/const2/04dictadoRitmico/04dictadorit

mico.html

 

https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprend

onotasnivel2.html

 

Anglès 

- Podeu trobar activitats d’interès al web:

http://www.angles365.com/classroom/classes1r2n.htm

- Llegir, 

- Reforçar Spelling amb paraules conegudes (Exemple “cat”: 

cat, c

- Practicar el Mini Teacher 

RECOMENACIONS GENERALS 

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

presentació donades al llarg del curs. (majúscules en vermell, 

bona lletra, fulls de pauta amb forats i marge a l’esquerra, etc...)

Procurar treballar tots aquests aspectes de manera variada. 

se a la programació.  

El seguiment d’aquesta feina per part de la família sempre es un 

factor motivador pels nens i nenes.  

Activitats 

El més important és que el nen o la nena gaudeixi llegint. Per 

cal que el llibre triat li agradi a ell o ella. Us oferim possibles 

lectures adequades a l’edat: 

Col·leccions: Primers lectors. 

o Editorial Baula: Aladelta roja 

o Editorial Edebé: Tucan blau 

o Editorial Cruïlla: Vaixell de vapor blanc

o Editorial Barcanova: Sopa de llibres groga

 

Els alumnes poden repassar la segënt cançó treballada 

classe: "La nau pirata" 

Treballar les activitats proposades en els següents enllaços:

https://aprendomusica.com/const2/04dictadoRitmico/04dictadorit

mico.html 

ttps://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprend

onotasnivel2.html 

Podeu trobar activitats d’interès al web: 

http://www.angles365.com/classroom/classes1r2n.htm

Llegir, escoltar cançons i veure dibuixos en anglès.

Reforçar Spelling amb paraules conegudes (Exemple “cat”: 

cat, c-a-t, cat) 

Practicar el Mini Teacher  

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

presentació donades al llarg del curs. (majúscules en vermell, 

bona lletra, fulls de pauta amb forats i marge a l’esquerra, etc...) 

 

El seguiment d’aquesta feina per part de la família sempre es un 

El més important és que el nen o la nena gaudeixi llegint. Per tant, 

cal que el llibre triat li agradi a ell o ella. Us oferim possibles 

Editorial Cruïlla: Vaixell de vapor blanc 

Sopa de llibres groga 

Els alumnes poden repassar la segënt cançó treballada 

Treballar les activitats proposades en els següents enllaços: 

https://aprendomusica.com/const2/04dictadoRitmico/04dictadorit

ttps://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprend

http://www.angles365.com/classroom/classes1r2n.htm 

escoltar cançons i veure dibuixos en anglès. 

Reforçar Spelling amb paraules conegudes (Exemple “cat”: 



 

Llengües 

- Lectura de contes en lletra lligada o d’impremta (en 

català i en castellà).

- Còpia sense faltes d’ortografia. (en català i en 

castellà).

- Dictats de frases on hi apareguin paraules amb les 

normes 

articles, les grafies “ny” o ñ, els plurals “

...). (en català i en castellà).

- Escriptura de frases. (català i castellà).

- 4 sessions de Ubinding.

Matemàtiques 
- Treball de la numeració fins el 

recomanable jugar al bingo)

1. Basic Questions: 

− How are you? 

− What day is today? 

− What is your favourite...? 

− What’s the weather like today?

− ... 

2. Everyday Activities (3 sentences) 

− Example: I get dressed in the morning.

− Have breakfast 

− Wash hands 

− Wash face 

− Brush teeth 

− Get dressed 

3. Clothes 

− Example: I am wearing a red hat and green 

shoes. 

− I am wearing.... 

− He / She is wearing... 

− T-shirt 

− Dress 

− Skirt 

− Shoes 

− Socks 

− Jumper 

− Shirt 

− Shorts 

− Hat 

− Trousers 

− ... 

Lectura de contes en lletra lligada o d’impremta (en 

català i en castellà). 

Còpia sense faltes d’ortografia. (en català i en 

castellà). 

Dictats de frases on hi apareguin paraules amb les 

normes treballades durant el curs (la majúscula, el 

articles, les grafies “ny” o ñ, els plurals “-es”, la “ch” 

...). (en català i en castellà). 

Escriptura de frases. (català i castellà). 

4 sessions de Ubinding. 

Treball de la numeració fins el 100 (molt 

recomanable jugar al bingo) 

What’s the weather like today? 

Example: I get dressed in the morning. 

Example: I am wearing a red hat and green 

Lectura de contes en lletra lligada o d’impremta (en 

Còpia sense faltes d’ortografia. (en català i en 

Dictats de frases on hi apareguin paraules amb les 

treballades durant el curs (la majúscula, el 

es”, la “ch” 

100 (molt 



 

- Descompondre els números en unitats i desenes.

- Sumes sense portar.

- Problemes de suma o de resta molt senzills. Per 

escrit (escriure l’operació i especificar bé la 

resposta) o bé orals.

Educació Física 

No realitzarem activitats del dia a dia com pujar escales, caminar 

cap a l’escola, córrer, saltar, jugar al pati o la plaça, etc. Estem 

limitats de moviments i 

de moure el nostre cos. 

Des de l’assignatura d’

quejugueu al just dance, us inventeu coreografies o feu 

exercicis i els graveu i a la tornada qui s'animi a 

els ensenyarem al grup.

Llocs web 

Els contes del 

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

 

Per treballar frases en castellà:

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos%20edebe/

lengua/6_8_1/index.htm

 

Per treballar comprensió lectora, ch, ñ i altres en castellà.

https://9letras.wordpress.com/lectura

 

Formar paraules relacionades en diferents temes:

http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/portada.html

 

 

Confegir paraules:

https://clic.xtec.cat/projects/paraule4/jclic.js/index.html

 

Per generar fulls d’exercicis de cal·ligrafia:

https://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?lan

guage=ca_ES

 

Per escriure paraules amb el teclat (3 nivells de dificultat)

https://clic.xtec.cat/projec

 

Per treballar lectura amb suport visual (semblant al ubinding de 

classe): 

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

  

Descompondre els números en unitats i desenes.

Sumes sense portar. 

Problemes de suma o de resta molt senzills. Per 

escrit (escriure l’operació i especificar bé la 

resposta) o bé orals. 

No realitzarem activitats del dia a dia com pujar escales, caminar 

cap a l’escola, córrer, saltar, jugar al pati o la plaça, etc. Estem 

limitats de moviments i per aquesta raó hem de ser més conscients 

de moure el nostre cos.  

Des de l’assignatura d’Educació Física us proposem 

jugueu al just dance, us inventeu coreografies o feu 

exercicis i els graveu i a la tornada qui s'animi a portar

els ensenyarem al grup. 

Els contes del Tom i la Laia: 

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

Per treballar frases en castellà: 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos%20edebe/

lengua/6_8_1/index.htm 

Per treballar comprensió lectora, ch, ñ i altres en castellà.

https://9letras.wordpress.com/lectura-2/ 

Formar paraules relacionades en diferents temes: 

http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/portada.html

Confegir paraules: 

https://clic.xtec.cat/projects/paraule4/jclic.js/index.html

Per generar fulls d’exercicis de cal·ligrafia: 

https://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?lan

guage=ca_ES 

Per escriure paraules amb el teclat (3 nivells de dificultat)

https://clic.xtec.cat/projects/100paraules/jclic.js/index.html

Per treballar lectura amb suport visual (semblant al ubinding de 

 

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

Descompondre els números en unitats i desenes. 

Problemes de suma o de resta molt senzills. Per 

escrit (escriure l’operació i especificar bé la 

No realitzarem activitats del dia a dia com pujar escales, caminar 

cap a l’escola, córrer, saltar, jugar al pati o la plaça, etc. Estem 

per aquesta raó hem de ser més conscients 

Educació Física us proposem 

jugueu al just dance, us inventeu coreografies o feu 

portar-los 

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

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos%20edebe/

Per treballar comprensió lectora, ch, ñ i altres en castellà. 

http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/portada.html 

https://clic.xtec.cat/projects/paraule4/jclic.js/index.html 

https://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?lan

Per escriure paraules amb el teclat (3 nivells de dificultat) 

ts/100paraules/jclic.js/index.html 

Per treballar lectura amb suport visual (semblant al ubinding de 

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



 

Per treballar mates:

http://www.ceip

diputacio.com/CI%201r%20i%202n/MATES/presentacio.htm

 

Recurs per totes les àrees:

 http://www.ceip

 

Altres 
 També poden realitzar passatemps com buscar diferències, sopes 

de lletres, laberints, pintar seguint un codi per treballar l’atenció.

 

ballar mates: 

http://www.ceip-

diputacio.com/CI%201r%20i%202n/MATES/presentacio.htm

Recurs per totes les àrees: 

http://www.ceip-diputacio.com/portadaEI-CI.htm 

També poden realitzar passatemps com buscar diferències, sopes 

de lletres, laberints, pintar seguint un codi per treballar l’atenció.

diputacio.com/CI%201r%20i%202n/MATES/presentacio.htm 

 

També poden realitzar passatemps com buscar diferències, sopes 

de lletres, laberints, pintar seguint un codi per treballar l’atenció. 


