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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 alumnes van adquirint vocabulari en anglès i agilitat en el maneig 

del ratolí i el teclat. 

JOCS MATEMÀTICS 

 Durant aquest mes, els infants han treballat les figures 

geomètriques per mitjà de contes i plastilina. A més, han fet feina 

amb les grandàries ordenant i agrupant diferents blocs, treballant 

així l’espai i la percepció de les formes. 

Aquest mes els alumnes han jugat amb els nombres de diferents 

formes, a través de joc del Bingo (1-15) o amb altres jocs com fer 

paquets d’un determinat nombre d’infants, amb la qual cosa han 

de contar i treballar en equip. Aquests jocs són molt útils, no tan 

sols per a reconèixer la grafia dels nombres i el seu significat sinó 

per a treballar l’agilitat i rapidesa mental. També han fet petites 

restes mitjançant jocs i cançons com “5 pometes” i la suma amb 

el joc de l’oca i els daus. Per acabar han fet “Memories” per a 

treballar la memòria i l’atenció. 

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 infans han après vocabulari a partir de jocs 

populars com “spider”, mocador (vocabulari nombres, colors, 

animals), duck, duck, gus!, o mummy bear. 

També han jugat al gimnàs amb distints materials com teles, 

cordes i pilotes. Amb jocs com simon says, han ampliat el seu 

vocabulari aprenent verbs d’acció i frases senzilles. 

A partir dels contes i les cançons els alumnes també aprenen molt 

de vocabulari relatiu als estats d’ànim, adjectius, paraules 

relacionades amb els animals de la mar, de la granja... 

Aquest mes hem contat contes relacionats amb la Pasqua i han 

après la cançó de Humpty Dumpty. També han après la cançó 

dels nombres 1,2,3,4,5 i continuen estudiant les notes musicals a 
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partir de la família de notes i amb pentagrames. 

Per acabar, els infants han après la cançó africana “simamaka” 

(entonació, pulsació i ritme). 

INFORMÀTICA 

 Els alumnes d’infantil han gaudit a les sessions d’informàtica on es 

fan visibles els avanços en el maneig del ratolí i la coordinació ull-

mà.  

Aquest mes han començat a usar el teclat per a jugar (tecles 

direccions). Els més grans han escrit el seu nom amb el teclat al 

programa Word. 

Els infants fan servir el Paint per fer dibuixos i coneixen els pinzells 

de distint grossor, la goma, el cub, els colors i saben fer formes 

geomètriques i estrelles. 

Durant aquest mes els infants han jugat a webs com “Tibao 

Studio” (joc giraffe above) i la web de l’editorial cruïlla. 
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Primer cicle de primària 

Es tracta de dos grups amb un elevat nombre de participants. Són grups que 

participen activament de tot allò proposat i tenen ganes d’aprendre. 

INFORMÀTICA 

 A 1r de primària, han fet dibuixos pel dia del pare mitjançant 

el Paint. A més han fet recerca de receptes a internet i han fet 

la redacció d’una d’elles al processador de textos incorporant-

ne imatges. 

A 2n de primària, Han fet recerca i redacció de receptes amb 

imatges i han fet enquestes amb taules per mitjà de Open 

office word. 

AGILITAT MENTAL 

A 1r de primària, han fet activitats de discriminació visual com 

per exemple els jocs de cercar les diferències o acabar un 

dibuix i la seva forma (llei de tancament), amb la qual cosa 

també es treballa la simetria. Han fet sumes i restes amb àbacs. 

A 2n de primària, han fet operacions i han cercat distintes 

formes per a arribar al resultat. També han fet operacions de 

càlcul mental i amb àbacs. Amb passatemps com Memory, 

sudokus o sopes de lletres els alumnes desenvolupen àrees 

cognitives i a més s’ho passen bé. 

ANGLÈS 

 

A 1r de primària, han treballat vocabulari relatiu a les parts del 

cos, els animals, els instruments i la Pasqua a partir de 

flashcards, jocs de taula, jocs de caire oral individuals i en 

equip. 

A 2n de primària, han estudiat el vocabulari relatiu a les parts 

de la casa, la ciutat, els instruments mitjançant dibuixos , 

activitats lúdiques i jocs per equips. 
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Segon cicle de primària 

Els grups del Segon cicle de Primària participen activament i tenen bona actitud i 

ganes d’aprendre. 

INFORMÀTICA 

A 3r de primària han elaborat presentacions de Power Point 

amb imatges i sons. A més han fet recerques amb diferents 

criteris al navegador i han guardat aquesta informació a les 

seves carpetes personals. 

A 4t de primària han realitzat un videojoc consistit en un 

circuït de cotxes. El grup fa feina i aprofita el temps.  

AGILITAT MENTAL 

A 3r de primària han resolt operacions (sumes, restes i 

multiplicacions) amb àbac i sense. També han treballat la 

percepció de l’espai i l’agilitat mental per mitjà d’un 

tàngram fet per ells mateixos. 

A 4t de primària han començat a fer fraccions, així com 

exercicis de descomposició de nombres per mitjà de 

divisions. 

A més, s’han fet problemes i operacions amb àbacs. 

ANGLÈS 

A 3r de primària han continuat estudiant i ampliant el 

vocabulari relatiu als animals que habiten els distints 

continents mitjançant jocs de caire oral i escrit, i de forma 

individual o en grups. A més, han treballat el vocabulari 

relacionat amb la Pasqua. Destacar la importància de la 

immersió lingüística. 

A 4t de primària, aquest mes han treballat el vocabulari 

relatiu a la roba per mitjà de diversos jocs i activitats. També 

s’han fet activitats relacionades amb la Pasqua i han après 

vocabulari típic de les festes. S’esforcen en aprendre i 

mostren interès. 
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Tercer  cicle de primària 

Es tracta de dos grups que treballen l’anglès i la informàtica més intensament amb 

dues sessions de cada. Són grups participatius i s’impliquen molt en les activitats. 

INFORMÀTICA 

 A 5è de primària el grup ha elaborat presentacions en 

Power Point sobre un viatge. Per fer això, han hagut de fer 

recerques per internet sobre ciutats per anar de viatge i els 

llocs més interessants a visitar. Han afegit imatges a les 

presentacions i les han exposat. També han fet una activitat 

consistida a fer un arbre genealògic amb les eines del power 

point. 

A 6è de primària també han treballat en el mateix projecte: 

elaborar una presentació en Power Point sobre un país o 

ciutat per a visitar. Han hagut de fer recerca a internet sobre 

la història, la gastronomia i els indrets més interessants. 

A més, han fet un arbre genealògic per a reforçar tot allò 

après amb el Power Point (connectors i figures). 

ANGLÈS 

A 5è de Primària han estudiat els verbs irregulars a partir de 

jocs com el parxís dels verbs irregulars o el Memory. 

També han repassat el vocabulari relatiu a la Pasqua per 

mitjà d’activitats lúdiques i un taller d’ous de cartró. 

A 6è de Primària també han repassat els verbs irregulars per 

mitjà del parxís de verbs irregulars, el Memory i activitats de 

caire oral com el role-playing.  A més, han repassat els 

nombres a partir de jocs en línia i el vocabulari relatius a la 

Pasqua, cercant informació per internet i finalment inventat 

jocs de vocabulari. 

 


