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ACTIVITATS REALITZADES: 

Infantil 

Al llarg d’aquest mes, els grups d’Infantil han gaudit molt de les activitats i del seu propi 

aprenentatge. Els grups estan acostumats a la dinàmica de les activitats i això es fa 

visible en la seva actitud i comportament. 

JOCS MATEMÀTICS 

 Aquest mes han treballat la seriació a la pissarra de la classe. 

També han potenciat les habilitats de recerca, invenció i 

imaginació, creant jocs a partir d’un material donat com xapes o 

taps. 

A més han jugat a Bingo. Els alumnes surten a cantar nombres i 

després comproven a la pissarra si els que han sortit són els seus. 

És un joc molt útil per a treballar l’agilitat mental dels infants i a 

més els encanta. Durant aquest mes han treballat amb 

conceptes oposats per mitjà de jocs de mímica i alguna fitxa. 

També han fet feina amb formes geomètriques i plastilina. 

ANGLÈS 

Els grups d’Infantil treballen l’anglès a través de la música i la 

psicomotricitat. Això ens permet donar a conèixer vocabulari i 

algunes frases senzilles de manera lúdica i significativa per ells. 

Aquest mes els alumnes han après danses i cançons i han 

treballat així el ritme, l’entonació i la pulsació amb cançons com 

“days of the week”, “under the sea” i “octopus”. A més, han 

après a demanar quin temps fa en anglès i han fet jocs per 

aprendre a dir-ho. 

També han treballat vocabulari a través de contes com “hansel i 

gretel”, “ton ton’s travel”, puss-in boots” i “the three goats” 

(vocabulari animals i adjectius com small, big, fat  i thin). 

Per acabar, els infants han treballat les notes musicals amb la 

família musical i a través de cançons sobre instruments en anglès. 

Aquest mes han desenvolupat habilitats psicomotrius i vocabulari 

en anglès a través de jocs simbòlics amb teles i altres materials, 

jocs d’equilibri i cucarelles. També han après a jugar a “spider” i 

una variant de “moros i cristians” amb vocabulari com “boys ang 

girls”, cats anf dogs”, etc.. 
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També han jugat a simon says (molt útil per a aprendre a 

identificar verbs i accions) i amb globus. 

INFORMÀTICA 

Han desenvolupat habilitats de coordinació mà-ull i 

psicomotricitat fina a través del maneig del ratolí i el teclat amb 

jocs interactius que també són educatius i amb els que treballem 

la memòria i la lògica (trencaclosques, memory..). 

També hem pintat amb el Paint usant el pinzell i el cub, les 

estrelles i les formes geomètriques. 

A més, aquest mes hem vist contes interactius que requereixen de 

la participació i atenció dels nins que han de fer ús del ratolí per a 

seguir la història. 
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Primer cicle de primària 

Aquests grups són nombrosos però funcionen bastant bé. Els alumnes s’impliquen molt 

en les activitats i progressen en l’adquisició de coneixements, així com en la conducta. 

INFORMÀTICA 

 A 1r de primària, Han treballat la recerca i navegació per 

internet (cercant imatges, recursos educatius). A més han 

creat personatges (avatars) i els han guardat al seu propi fitxer. 

A 2n de primària, els infants han escrit receptes de cuina i les 

han acompanyat d’imatges, per la qual cosa han hagut de fer 

recerca. 

AGILITAT MENTAL 

A 1r de primària, han fet jocs mnemotècnics i jocs d’endevinar 

objectes o companys de classe mitjançant preguntes i 

respostes. També han fet jocs de numeració (distinció i 

ordenació de nombres) i sumes i restes amb ajuda de l’àbac i 

sense. Per acabar, també han jugat amb dòminos, i jocs com 

guerra de vaixells (amb coordenades). 

A 2n de primària, han començat a treballar amb les 

multiplicacions. Han fet simulacions d’exàmens per a veure 

l’avanç de cada un d’ells.  

               ANGLÈS 

 

A 1r de primària, Hem treballat el vocabulari referent a 

carnaval, els animals de la jungla, a més de repassar el 

vocabulari ja treballat. Tot això ho hem fet per mitjà de jocs i 

dibuixos. 

A 2n de primària, els alumnes segueixen adquirint nou 

vocabulari i reforçant el que ja saben per mitjà de jocs i 

contes. Aquest mes han après vocabulari sobre la ciutat , les 

disfresses i s’ha introduït el vocabulari de les professions. 
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Segon cicle de primària 

Es tracta de dos grups participatius i que han millorat el comportament tot i que de 

vegades es despisten o xerren. 

INFORMÀTICA 

A 3r de primària els infants han continuat fent presentacions 

a Power Point. Aquest mes hem afegit els sons i les imatges. 

Per això han après a descarregar imatges per internet i 

guardar música i imatges al seu propi fitxer. 

A 4t de primària, aquest mes han acabat el treball de 

videojoc de ping pong i hem començat a treballar en un 

videojoc nou aplicant nous ordres (perseguir, perdre, 

amagar-se…) 

AGILITAT MENTAL 

A 3r de primària Aquest mes han treballat diferents 

operacions com sumes, restes, multiplicacions, amb àbac i 

sense, així com petits problemes. També han treballat 

mitjançant sudokus i jocs com sopes de nombres, on els 

alumnes han de trobar operacions i resultats. 

A 4t de primària Aquest mes han treballat amb  jocs com 

sudokus i exercicis de nombres relacionats amb el càlcul 

mental de sumes, restes, multiplicacions i divisions, completar 

diferents sèries de nombres (correlatius, 2 en 2, anterior, 

posterior...). També han resolt diferents problemes, així com 

exercicis on donades una sèrie de lletres i una sèrie de 

nombres, els alumnes han de ser capaços de formar tant 

operacions com formar paraules tantes com sigui possible, 

en un temps limitat. 

                 ANGLÈS 

 A 3r de primària El mes de febrer han continuat treballant el 

tema dels animals que habiten els diferents continents. Això 

ho han fet a través de jocs, dibuixos i activitats diverses de 

caire oral i escrit, sempre destacant la immersió lingüística a 

l’activitat. 

A 4t de primària, El mes de febrer han treballat la temàtica 

de la ciutat, amb els diferents edificis que hi podem trobar i 

com indicar direccions. Han realitzat jocs de diversos tipus 

per adquirir el vocabulari i expressions. 
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Tercer  cicle de primària 

Aquests dos grups treballen la informàtica i l’anglès més profundament amb dues 

sessions de cada matèria. Es tracta de dos grups molt bons  i participatius. 

INFORMÀTICA 

 A 5è de primària aquest mes han treballat amb l’editor de 

presentacions (Power Point) i amb internet. Els alumnes han 

fet recerques de coses específiques i han jugat a la recerca 

del tresor. Han fet un Power Point sobre la biografia d’un 

personatge de la seva elecció i l’hauran d’exposar als seus 

companys. 

A 6è de primària, També han fet feina de recerca amb 

diferents criteris i amb el Power point. Estan immersos en el 

mateix projecte que els de cinquè: elaborar un Power Point 

sobre la biografia d’un personatge. 

ANGLÈS 

A 5è de primària, han treballat els verbs irregulars a través 

d’un parxís creat pel monitor i a través de proves de progrés, 

exercicis online i memory. 

A més, durant aquest me han fet traduccions de cançons i 

exercicis de vocabulari. 

A 6è de primària, també han fet feina repassant els verbs 

irregulars a través de jocs com memory, parxís de verbs 

irregulars i activitats online. També han traduït algunes 

cançons en anglès aprenent així vocabulari de forma lúdica. 

 


