
Estada a casa 
 
Després de dies on hem compartit amb vosaltres la informació sobre la situació que              
estavem visquent, els vostres mestres volem compartir amb vosaltres propostes per           
aprendre com fem a l’escola, d’una forma lúdica, experimentant, investigant,          
manipulant,... Ho farem a la distància com indiquen les autoritats sanitàries, però el             
contacte on line ens farà estar una mica més propers. Què us sembla? 
 
Propostes: 

- Us convidem a llegir algun llibre que tingueu entre mans, segurament teniu            
algun per casa que no trobàveu el moment d’agafar-lo. Aquells que feu els             
clubs de lectura en català o castellà el podeu llegir sencer. Ja el compartirem              
a la tornada. 

- També teniu escolta de petits relats a Una mà de contes.  
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/ 

- Inventar-se una història junts (narració oral, molt important per l'estructura          
escrita). 

- Investigueu activitats a l’edu365. Teniu de molts tipus, experimenteu. 
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/index.html 

- Podeu aprofitar per escriure als mestres les vostres sensacions, curiositats,          
temes que us interessin,... o un @ simplement pel plaer de saber de             
nosaltres. 

- Escriviu històries d’aventures, de por, de fantasia… Demaneu als vostres          
familiars que us diguin paraules a l’atzar i intenteu encabir-les dins la història.             
Podeu enquadernar el conte de manera casolana i a la tornada creem un             
racó a la biblioteca on compartir-los. 

- Jugueu a crear mots encreuats, sopes de lletres, diferències... i feu participar            
la família a veure si els resolen. Mireu que siguin ben difícils… jeje! 

- Feu poemes visuals ben divertits o que ens facin pensar.  
- Mireu l’infok cada dia el fan a les 19.30 a Tv3, o sinó on line. Podeu recuperar                 

videos passats i compartir-los amb la resta de la família. 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/videos/ 

- Feu alguna proposta de cuina, ens passeu la recepta i la documenteu, igual             
que fem a l’escola. Ens pot donar idees als altres. 

- Inventar-se problemes matemàtics i resoldre'ls. 
- Seguir amb les investigacions és una bona proposta. Ens podeu fer           

demandes! 
- I si experimentem amb l’art? Podeu fer qualsevol tipus de producció artística i             

en tornar farem una exposició! (Dibuix lliure, modelatge amb pasta de sal o             
fang, creacions amb materials reciclats, cosir o teixir) 

- Els de 6è podeu practicar les proves de competències bàsiques.  

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/index.html
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/videos/


http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sis
e-primaria/ 

- Poseu al dia a la família amb jocs de taula compartits (parxís, oca, escacs,              
tots aquells que tingueu per casa). 

- Pareu molta atenció a la cura del vostre cos amb una higiene màxima com us               
indicarà la vostra família. 

- Descanseu i dormiu a gust, però només el temps necessari no com            
marmotes. 

- Ens podeu enviar fotos per compartir de com feu aquestes activitats. 
- Feu servir el drive per fer activitats educatives. 
- Tingueu paciència i col·laboreu amb les tasques de casa. Aprofiteu per fer  
- Endreça o redecoreu la vostra habitació. 
- Aprofiteu per compartir estones d’escolta d’històries i anècdotes familiars. 
- No us oblideu d’anar trucant a les persones que us estimeu i hores d’ara no               

teniu contacte, especialment els avis. 
- En aquests links trobareu activitats jclic relacionades amb la llengua, molt           

adequades per als infants del laboratori “enredats amb la llengua” i també per             
a resta: 

- ortografia i memòria visual 
- al revés 
- oposicions fonològiques ( nivell baix o molt baix atenció auditiva) 
- consciència fonològica 2 ( nivell baix o molt baix atenció auditiva) 
- paraules sinònimes 
- aventura't amb l'ortografia ( n’hi molts de diferents NAT, FLIC, NIL) 
- activitats de llengua per a CI ( varis) 
- paraules ( nivell baix o molt baix ) 
- diccionem ( nivell alt) 
- primeres lectures ( nivell baix o molt baix ) 
- el gran llibre de la selva ( comprensió lectora) 

- altres activitats TIC: la motxilla 
- Pel que fa les mates: 

- Jocs interactius (alguns en anglès i altres en finès/holandès, el          
navegador els pot traduir): 
https://www.mathplayground.com/mach_10_multiples.html 
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28355/ 
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28354/ 

                      http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28616/ 
                      http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28617/ 
                      http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28852/ 
                      http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28607/ 
moviment conscient 

- Feu activitat física limitada a casa: aprofiteu el treball que hem anat fent a              
les caixes d’aprenentatge: practiqueu posicions de ioga (recordeu respirar         
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durant els estiraments!   
https://www.youtube.com/watch?v=O-ze3CxuTMU&t=347s ), balleu amb el     
Just Dance! Aprofiteu a jugar a jocs de mímica (representeu pel·lícules,           
emocions, accions, creeu una història, etc), si teniu germans/es o amb els            
pares aprofiteu a fer figures d’acrosport, en parella, trios o grups més grans!             
Feu exercicis de resistència (salts, flexions, aguantar una posició que cansi,           
etc). Podeu proposar-vos una activitat per fer cada dia i veure si milloreu al              
llarg dels dies: per exemple, quants salts seguits puc fer sense parar?            
Anotar-ho cada dia i fer una gràfica per veure la vostra evolució.  

- Feu jocs amb xapes (https://www.youtube.com/watch?v=3h40b512MzI,     
https://www.youtube.com/watch?v=TxxN3UWkIkU ), taps o bales     
(https://www.youtube.com/watch?v=EGdzStJszX4&list=PLwHK7gwAOgbNW2
4uznQuFXHdhR7PYJUdd )! podeu fer circuits, crear un camp de futbol i fer            
partits, fer punteria amb les bales a una caixa (o fer com un forat de golf).  

- Aprofiteu a buscar informació sobre diferents esportistes d'elit que us inspirin           
(homes i dones) i feu una petita investigació de la seva trajectòria esportiva,             
com ha arribat a l’èxit, quina era la seva vida o situació personal abans              
d’aconseguir arribar a ser un gran esportista… podeu inspirar-vos amb          
aquests exemples o buscar-ne d’altres (http://www.mouelcos.cat/?p=88490) 

- Podeu crear les vostres pilotes de malabars       
(https://www.youtube.com/watch?v=E1sQiS6XSAM) i practicar amb aquestes     
( https://www.youtube.com/watch?v=HTylO_MlhhE ,   
https://www.youtube.com/watch?v=6pmz5PYEsBE )  
Les possibilitats que teniu són infinites!  

Anglès 
- Proveu a preparar receptes de cuina, i si podeu feu un vídeo del procés que 

així el podrem veure a l’ambient en acabat. 
https://www.bbcgoodfood.com/recipes/category/family-kids 

- Aprofiteu per fer Origamis que ajuden a desenvolupar la paciència. Tenen 
tres nivells de dificultat i les imatges venen amb explicacions en anglès. 

https://www.origamiway.com/ 
- Veieu pel.lícules en versió original i subtítols. Podeu fer servir els subtítols de             

la tv, de plataformes com ara Netflix o fer servir la tablet per veure Tv en                
anglès  

http://www.rtve.es/infantil/ingles/ 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/english/ 

- Escolteu històries i contes en anglès: 
https://www.storylineonline.net/ 

- Podeu visitar les diferents pàgines de jocs i gramàtica en anglès: 
ESL GAMES https://www.eslgamesplus.com/ 
British Council https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 
EDU365 http://www.edu365.cat/primaria/angles/index.html 
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Games to learn English https://www.gamestolearnenglish.com/ 
Food https://es.y8.com/games/papa_s_pastaria 
Maps https://es.y8.com/games/scatty_maps_europe 
Millionaire game https://es.y8.com/games/millionaire  

- Escriviu un còmic amb els vostres super herois preferits, fent servir la app del 
comic maker:  

https://www.culturestreet.org.uk/activities/superactioncomicmaker/ 
- A Youtube podeu trobar la versió Karaoke de les vostres songs preferides. Jo 

faig servir Sing King. Recordeu que per tal que no surtin paraules 
inadequades heu de buscar la ´´Clean Version´´. 

https://www.youtube.com/channel/UCwTRjvjVge51X-ILJ4i22ew 
Les properes cançons del laboratori eren: 

- Happy - Farrel William 
- Can’t stop the feeling - Justin Timberlake 
- Kiss the sky - Jason Derulo 
- Happier - Marshmello 
- Dance Monkey - Tones and I 
- Into the unknown - Panic! at the disco 

- Podeu crear un kahoot (en anglès, eh!) de qualsevol tema que us agradi, el              
compartirem a la tornada i en jugarem plegats.  

https://kahoot.com 
Música  

- Física del So: podeu provar a realitzar alguns dels experiments d’aquest           
vídeo. https://www.youtube.com/watch?v=NU9aeHLmD-Q&feature=youtu.be 

- Paisatges sonors: la web “Archivo sonoro” és un gran referent per les            
persones que volen explorar els sons que ens envolten, una de les seves             
pàgines conté informació interessant de Murray Shafer, un dels pioners en           
aquest camp. https://www.archivosonoro.org/archivos/murray-schafer/ 

- Jocs Musicals: us passo un dels jocs que fem servir els dilluns.            
https://tonematrix.audiotool.com/ 

- Ones al temps: en aquesta web trobareu eines per explorar amb les ones             
musicals. https://musiclab.chromeexperiments.com/ 

- Dansa: a la web de Segni mossi podreu agafar idees per fer propostes de              
disseny artístic i moviment a casa. https://www.segnimossi.net/en/#continua 

Per últim, us proposo unes preguntes que us poden inspirar investigacions envers el             
so, el soroll i la música: 

- Com es mesura la intensitat del so? Quina diferència trobeu entre el so i el               
soroll? Quin són els umbrals de dolor en el so? Com funciona el nostre              
aparell auditiu? 

- Com imagineu que sonarà una ona en tipus de serra? Quins tipus d’ones             
sonores ens trobem al món? Quines semblances i diferències hi ha entre les             
ones sonores i altres tipus d’ones? 
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- Com podem tenir cura de la veu? Com funciona l’aparell de la veu? Saps              
exemples d’exercicis ens ajuden a escalfar la veu i cantar millor? Què és la              
declamació? Què és projectar la veu? 
 

Esperem que amb tots aquests recursos pogueu entomar aquest dies amb més            
il·lusió i iniciativa. De ben segur que teniu molta imaginació i s’us acudirà encara              
més coses. Compartiu-les!!!!!!!!  
 
Si necessiteu algun consell, idea o voleu preguntar qualsevol cosa ens podeu            
escriure, ens trobareu disponibles als @ pertinents: 
 
00marta.lopez@lescoladelsencants.cat 
Paula.ferreiro@lescoladelsencants.cat 
sonia.benitez@lescoladelsencants.cat 
00marie.vilchez@lescoladelsencants.cat  
00aida.caballero@lescoladelsencants.cat 
alex.montesinos@lescoladelsencants.cat  
julio.gracia@lescoladelsencants.cat 
david.rodriguez@lescoladelsencants.cat 
pepa.delarocha@lescoladelsencants.cat 
 
QUÈ NINGÚ S’AVORREIXI!! 
 
 
Abraçades online de tots els vostres mestres que us acompanyem          
en el dia a dia i hores d’ara també. 
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