
 

Si tens ordenador o tablet aprofita aquests recursos educatius 

https://secretsdad.blogspot.com/ 

Aquest és el blog l’atenció a la diversitat del CEIP St. Del Mar. En ell trobareu: 

1 Activitats de lectoescriptura 

2 Activitats de matemàtiques 

3 Activitats de llengua catalana per a nouvinguts 

https://clic.xtec.cat/repo 

En aquesta web Xarxa Telemàtica educativa de Catalunya trobaràs  projectes de llengua catalana matemàtiques i medi 

Hi ha 160 projectes de la secció d’educació infantil (3-6). Que poden anar molt bé de reforç 

Hi ha 324 projectes d’educació primària (6-12).  Ja que fas 1 Ep o 2 EP et recomano aquest ordre: 

1 Aprenentatge de la lectoescriptura (vocals),(T), (S), (P), (M), (L) 

2 Aprenem les sÍl·labes 

3 Aventura’t amb l’ortografia amb NIL. Nivell 1 (16 activitats) 

4 Aventura’t amb l’ortografia amb FLIC. Nivell 2 (24 activitats) i amb la NAI (27 activitats) 

5 NO FACIS ELS PROJECTES GALLÍ 

6 Pots fer tots els que t’agradin d’aquesta secció. RECORDA D’ANOTAR AL TEU DIARI EL PROJECTES QUE CADA 

DIA FAS!!!!!!!!!! 

Nota:   

També trobaràs projectes de matemàtiques. 

Hi ha 44 projectes de la secció d’educació infantil (3-6). Que poden anar molt bé de reforç. 

Hi ha 324 projectes d’educació primària (6-12).  Ja que fas 1 Ep o 2 EP et recomano aquest ordre: 

Nota:  NO FACIS ELS QUE NO SÓN DEL TEU NIVELL. (Es recomana supervisió parental) 

 No facis els de “Galí”. 

 

 

Pots fer tots els que t’agradin d’aquesta secció. RECORDA D’ANOTAR AL TEU DIARI EL PROJECTES QUE CADA DIA 

FAS!!!!!!!!!! 

 

 

 

https://secretsdad.blogspot.com/
https://clic.xtec.cat/repo


 

 

 

 

http://www.edu365.cat/ 

Recursos de totes les assignatures curriculars d’EP i EI 

De llengua catalana et recomanam 

 

Pàgina 1  

Contes interactius per llegir, escoltar i fer 
 

Crea el conte més esbojarrat 
 

Guies per a la lectura activa de llibres 
 

Endevina quina feina tinc i escriu-la 
 

Vocabulari, frases, activitats i àudios sobre el 
mercat 
 

Pàgina 3 

Contes per veure i per crear 
 

Mesos i dies... com es diuen? 
 

Divuit unitats amb activitats de lectura eficaç 
 

nivells d'activitats per aprendre a escriure paraules 
 

Aprèn amb els poemes de la Joana Raspall 
 

Escolta i llegeix poemes classificats per temes 
 

Pàgina 2 Pàgina 4 
 

Descobreix el llenguatge audiovisual en el teu 
entorn 
 

L'Íria i els seus amics estan a classe fent feinetes 
 

Converteix la poesia en una aventura gràfica 
 

Coneix les lletres dobles en català 
 

 
RECORDA D’ANOTAR AL TEU DIARI EL PROJECTES QUE CADA DIA FAS!!!!!!!!!! 

 
De matemàtiques et recomanan 

Pàgina 2 
 

Pàgina 2 

Aprendre a escriure els nombres és fàcil! 
 

Crea gràfics de manera ben fàcil 

Pàgina 3 
 

Pàgina 4 

Fes càlcul mental tot jugant amb els daus 
 

Construeix operacions matemàtiques 

Pensa i domina els monstre 
 

Pàgina 4 

 
 

Sumes, restes i multiplicacions senzilles 

 

RECORDA D’ANOTAR AL TEU DIARI EL PROJECTES QUE CADA DIA FAS!!!!!!!!!! 

http://www.edu365.cat/


També a http://www.edu365.cat/  joc el LLETRA PER LLETRA. És com un PASSABALABRA 

T’encantarà!!!!! 

RECORDA ANOTAR AL QUADERN LES TEVES PUNTUACIONS!!!!!!!!!!!!! 

  

http://www.edu365.cat/


 

https://es.ixl.com/ 

A la wel d’IXL trobaràs exercicis de matemàtiques molt semblants als del teu llibre JUMP MATHS. 

Fes els de 1EP i 2 EP 

Nota: La pàgina només és gratis 10 minuts al dia. Anota al teu diari l’exercici del dia anterior i con tunua allà on ho vas 

deixar 

 

RECORDA D’ANOTAR AL TEU DIARI EL EXERCICIS QUE CADA DIA has FET!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

  

https://es.ixl.com/


 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/tots-els-contes/ 
 
Comprensió audiovisual dels Contes del club super 3 

 
Vull portar arrecades 
 

El naixement dels cavalls marins 
 

La fàbrica de relotges 
 

Sextina de les ones 
 

El soldadet de plom 
 

El pare sense veu 
 

L’arracada perduda 
 

Quin Nadal 
 

La rínxols d’or va a l’escola 
 

El molinet de sal 
 

Sol solet 
 

El tigre enamorat 
 

Planeta verd 
 

La forastera i l’avi tot orelles 
 

Silenci, si us plau! 
 

La Luri vol conéixer el sol 
 

El rei burleta 
 

El somni de la papallona 
 

La jirafa Fari perd les taques 
 

Tim i la banda 
 

El pastís més alt del món 
 

La ventafocs 
 

El dir de la gent 
 

El terrissaire enamorat 
 

La historia del punt de la i 
 

En Fullanca un monstre molt tendre 
 

Mesela i Naïm 
 

 
La nena i la lluna 
 

Rínxols d’or 
 

En Bao i els seus amics 
 

En Gentil i els tres savis 
 

El gran llibre de les pors 
 

A la moda de París 
 

Si no hi ha feina no hi ha menjar 
 

El tresor den Keikem 
 

El jauar desagraït 
 

La lletra A i el ruc savi 
 

El dibuix del rei 
 

El señor res 
 

Les golfes de can Mauri i Pere 
Calders 
 

El sabater i els minairoms 
 

La nena llesta 
 

Txa-txa-txa 
 

El ruc i la somera 
 

El camí den Nasreddín 
 

Frank Kafka i els contes a la carta 
 

El somni de la Jamila 
 

El llum 
 

El primer petó 
 

El rei, l’ocell i la reina 1 
 

La granota assedegada 
 

L’escola de música 
 

El rei, l’ocell i la reina 2 
 

El menjar és a taula 
 

 
HAS DE FER UNA FITXA DE COMPRENSIÓ LECTORA SEMBLANT A LA DE LA SEGÜENT PÀGINA 

    

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/tots-els-contes/


 
RECORDA DE ENGANXAR O COPIAR AQUESTA FITXA AL TEU DIARI !!!!!!!!! 
  

 
Títol del conte 

 
 
 

Quins personatges surten al 
conte? 

 
 
 
 
 

On passa el conte?  
 
 
 
 

T’ha agradat més del conte 
 

 
 
 
 
 

Fes un dibuix del conte 
 
 
 
 
 



 

http://www.cristic.com/?lang=ca 

AQUÍ TROBARÀS JOCS DEDUCATIUS ON-LINE. Pots triar de tots aquests temes 

Castellà 
 

Anglès 
 Català 

 

 
 

Matemàtiques 

 Naturals 
 

 Socials 
 

 Música 
 

 Plàstica 
 

  

RECORDA D’ANOTAR AL TEU DIARI ELS JOCS ALS QUE CADA DIA HAS JUGAT !!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.cristic.com/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/english/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/english/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/catala/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/catala/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/matematicas/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/matematicas/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/sociales/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/sociales/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/musica?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/musica?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/castellano/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/english/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/catala/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/matematicas/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/naturales/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/sociales/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/musica?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/plastica?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/castellano/?lang=ca
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http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/naturales/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/sociales/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/musica?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/plastica?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/castellano/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/english/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/catala/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/matematicas/?lang=ca
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/naturales/?lang=ca
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Per a l’aprofundiment de la lectoescriptura y treball en la dislèxia us deixem aquestes dues pàgines.  

 

https://aduesmans.wordpress.com/2017/06/26/reforcem-la-

lectoescriptura/ 

Activitats de lectoescriptura per a infants 

http://lacasetaespecial.blogspot.com/p/raco-de-lectoescriptura.html 

Activitats de lectoescriptura per a infants 

 

 

 

 

 

 RECORDA D’ANOTAR AL TEU DIARI EL EL PROGRAMAS QUE CADA DIA HAGIS VIST  !!!!!!!!! 
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De llengua castellana las ofertas de Ministerio de Educación i Ciencia son: 

https://www.rtve.es/educlan/ 

Educlan 

 

Proposta del Ministerio de Educación y Formación Profesional amb continguts audiovisuals per infants de 3 a 10 anys.  

 

 

https://www.rtve.es/infantil/series/ 

Aprendemosencasa 

 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional també ofereix a través dels canals de televisió Clan i La 2 recursos per a 

primària i secundària. A Clan, i de 9 a les 12 hores, el contingut s'adreça a alumnat de 6 a 12 anys. 

 

RECORDA D’ANOTAR AL TEU DIARI EL EL PROGRAMAS QUE CADA DIA HAGIS VIST  !!!!!!!!! 
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