
 

RECOMENACIONS GENERALS

• Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

presentació donades al llarg 

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

• Procurar treballar tots aquests aspectes de manera variada.

• 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 tant, 

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

lectures adequades a l’edat:

 

Col·leccions: Primers 

Anglès 

- 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

Música 

       -  Els alumnes poden repassar la següent cançó treballada a 

l'aula "Els esquelets"

       -   Treballar les activitas proposades en el següent 

http://ares.cnice.mec.es/arti

http://ares.cnice.me

Llengües 

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

català i en castellà).

- Comprensió escrita. Els nens contesten preguntes 

sobre un text donat, començant amb majúscules i 

donant respostes completes. (en català i en 

castellà).

- Cal·ligrafia: traç i 

- 4 sessions de Ubin

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 

or motivador pels nens i nenes.  

Activitats 

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 

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

 

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) 

Els alumnes poden repassar la següent cançó treballada a 

"Els esquelets" 

Treballar les activitas proposades en el següent 

http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/04/a_ba04_01vf.html

http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/03/a_ba03_01vf.html

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

català i en castellà). 

Comprensió escrita. Els nens contesten preguntes 

sobre un text donat, començant amb majúscules i 

donant respostes completes. (en català i en 

castellà). 

Cal·ligrafia: traç i direccionalitat. 

4 sessions de Ubinding 

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

(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 

Editorial Barcanova: Sopa de llibres groga 

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

Llegir, escoltar cançons i veure dibuixos en anglès. 

Reforçar Spelling amb paraules conegudes (Exemple “cat”: 

Els alumnes poden repassar la següent cançó treballada a 

Treballar les activitas proposades en el següent enllaç: 

tica/a/04/a_ba04_01vf.html 

tica/a/03/a_ba03_01vf.html 

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

Comprensió escrita. Els nens contesten preguntes 

sobre un text donat, començant amb majúscules i 

donant respostes completes. (en català i en 



 

Matemàtiques 

- Treball de la numeració fins el 100 (molt 

recomanable jugar al bingo)

- Descompondre els números en unitats i desenes.

- Exercicis de més gran, més petit, igual amb els 

signes <, > i igual.

Llocs web 

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://9let

 

JClic per treballar els articles el, la, l', els i les

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fclic.xtec.cat%2Fdb

%2FjclicApplet.jsp%3Fproject%3Dhttp%3A%2F%2Fclic.xtec.cat%2Fp

rojects%2Farticles%2Fjclic%2Farticles.jclic.zip%26lang%3Dca%26titl

e%3DEls%2Barticles&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1nKwpQ9ecNYhc

RrEmmI90LCj6CA

 

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/copia/copia_1.html

 

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 

classe): 

https://clic.xtec.cat/pr

  

Per treballar mates:

http://www.ceip

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

 

Recurs per totes les àrees:

 http://www.ceip

 

Treball de la numeració fins el 100 (molt 

recomanable jugar al bingo) 

Descompondre els números en unitats i desenes.

Exercicis de més gran, més petit, igual amb els 

signes <, > i igual. 

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/ 

JClic per treballar els articles el, la, l', els i les : (cal JAVA actualitzat)

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fclic.xtec.cat%2Fdb

%2FjclicApplet.jsp%3Fproject%3Dhttp%3A%2F%2Fclic.xtec.cat%2Fp

rojects%2Farticles%2Fjclic%2Farticles.jclic.zip%26lang%3Dca%26titl

e%3DEls%2Barticles&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1nKwpQ9ecNYhc

rEmmI90LCj6CA 

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/copia/copia_1.html

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

Per treballar 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 

Treball de la numeració fins el 100 (molt 

Descompondre els números en unitats i desenes. 

Exercicis de més gran, més petit, igual amb els 

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. 

: (cal JAVA actualitzat) 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fclic.xtec.cat%2Fdb

%2FjclicApplet.jsp%3Fproject%3Dhttp%3A%2F%2Fclic.xtec.cat%2Fp

rojects%2Farticles%2Fjclic%2Farticles.jclic.zip%26lang%3Dca%26titl

e%3DEls%2Barticles&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1nKwpQ9ecNYhc

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

https://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia/copia_1.html 

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 

ojects/lli_selv/jclic.js/index.html 

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

 



 

Altres 
També poden realitzar passatemps com buscar diferències, sopes 

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

 

També poden realitzar passatemps com buscar diferències, sopes 

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

També poden realitzar passatemps com buscar diferències, sopes 

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


