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ACTIVITATS REALITZADES: 

Infantil 

Durant el mes d’Abril, els grups d’Infantil han continuat fent activitats i jocs encaminats 

a desenvolupar les seves capacitats en anglès, agilitat mental i informàtica, sempre a 

través d’una vessant lúdica. 

JOCS MATEMÀTICS 

Aquest mes els infants han treballat les figures geomètriques, 

especialment el triangle i el quadrat a partir de contes 

matemàtics, dibuixos i jocs. 

A més, han treballat el concepte de mida jugant a mesurar 

diferents objectes de la classe, així com la forma de les seves 

mans (activitat que ja realitzaren anteriorment, fet que els hi ha 

permès comparar si havien crescut les seves mans). Amb el joc de 

les mesures, treballen conceptes “més, menys, igual que” i es 

familiaritzen amb els centímetres. 

També han sumat distintes quantitats amb el joc dels daus, cosa 

que els ha servit per a aprendre conceptes numèrics i ordenar els 

nombres de major a menor. Per acabar, aquest mes també han 

fet jocs de discriminació visual com trobar les diferències entre 

dos dibuixos. 

 

ANGLÈS 

Hem treballat l’anglès mitjançant la psicomotricitat i la música. 

Hem après vocabulari i expressions o frases simples en anglès 

d’una forma molt divertida, a través de jocs i cançons. 

Aquest mes s’ha treballat la psicomotricitat per mitjà de circuïts al 

gimnàs amb diferents materials com cordes, bancs i teles. 

D’aquesta manera els infants desenvolupen habilitats com 

l’equilibri  la coordinació, i la creativitat a través del joc simbòlic. 

A més, s’introdueix vocabulari en anglès per mitjà de jocs com 

“who are you?...I am..” (joc gallineta), o el joc del forat (passar 

pilota dreta-esquerra-sobre el cap). Aquest mes, han reforçat 

vocabulari relatiu als animals amb jocs com mocador en anglès, 

duck, duck gus o spider, go! Els alumnes van aprenent frases 

senzilles amb jocs com “mummy bear” o 1,2,3 apple tree. 
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També han après vocabulari en anglès per mitjà de contes i 

cançons en anglès com “Clap your hands with me” , “she’ll be 

coming round the mountain” (mitjans de transport), “hello, how 

are you today” (estats d’ànim) o “bye bye” (per despedir-se). 

A més, durant aquest mes s’han començat a fer jocs d’iniciació al 

teatre (imitació sons i moviments animals) i contes musicals com 

“Dorothy”. 

INFORMÀTICA 

Durant aquest mes els alumnes han gaudit de jocs i activitats 

interactives que els han ajudat a desenvolupar destresa amb els 

ordinadors i sobre tot a perfeccionar el maneig del ratolí i la 

direccionalitat de la mà. Destacar que cada vegada és més 

evident la millora usant el ratolí. 

Aquest mes han jugat a la web Wumpa una pàgina molt 

interessant ja que conté recursos educatius per treballar l’agilitat 

mental, l’anglès, el maneig del ratolí per mitjà de trencaclosques, 

contes, memòries i jocs de seriació. Per a treballar el maneig del 

ratolí els més petits han jugat a un joc d’una balena i un peix. 

També han jugat a la web “the fungooms”, el Lobo Matías i amb 

el Paint. 
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Primer cicle de primària 

Són dos grups amb un gran nombre de participants. En general, fan bona feina i 

mostren interès en aprendre.  

 

INFORMÀTICA 

A 1r de primària, aquest mes han treballat cercant informació a la 

xarxa de forma responsable (diferents criteris de recerca). També 

han après a guardar la informació a una carpeta. 

A 2n de primària, han desenvolupat enquestes amb Word. Els 

alumnes han valorat una taula per organitzar informació sobre una 

temàtica triada per ells. Han redactat al Word els resultats 

obtinguts. 

AGILITAT MENTAL 

A 1r de primària, han fet operacions com sumes i restes amb àbacs 

i sense.  A més, han fet jocs per a desenvolupar l’agilitat mental 

com són els dòminos, jocs de discriminació visual (com trobar les 

diferències) i jocs per a desenvolupar la deducció i la lògica (com 

el joc d’endevinar algun personatge o incògnita seguint 

determinades pistes). 

A 2n de primària, han practicat la suma i la resta amb els àbacs, 

així com el càlcul mental a través de jocs i activitats lúdiques.  

També han treballat la memòria i l’agilitat mental a través de jocs 

com trencaclosques o memory. 

ANGLÈS 

A 1r de primària, han fet un repàs del vocabulari après durant 

aquests mesos a través d’activitats i jocs com trobar i tocar, cantar, 

imitar, sumar i dibuixar. Aquest mes han jugat amb els colors i el seu 

vocabulari a més, han reforçat i ampliat el vocabulari relatiu als 

nombres, les parts del cos humà, els animals i les fruites. 

A 2n de primària, Repàs vocabulari après i ampliació vocabulari a 

través de jocs i activitats lúdiques de caire oral i també per escrit, 

com sopes de lletres, flashcards, cançons i contes. 
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Segon cicle de primària 
Es tracta de dos grups  amb ganes d’aprendre i bona actitud en general  dins l’aula. 

 

INFORMÀTICA 

A 3r de primària, han dedicat les sessions d’informàtica a aprendre 

les eines del programa d’edició d’imatges GIMP. Han explorat 

aquest programa i han començat a fer ús de les seves eines per tal 

de començar a editar imatges. 

A 4t de primària aquest mes han acabat amb el projecte que 

duien a terme: l’elaboració d’un videojoc de carreres. A més, han 

començat a crear un projecte d’un videojoc de tir amb arc. 

AGILITAT MENTAL 

A 3r de primària, han treballat a les classes les fraccions per mitjà 

de sumes i petits problemes. A més han fet operacions amb àbacs i 

jocs d’agilitat mental com són els jocs de creació de paraules 

(donada una lletra i amb un temps determinat, etc..). 

A 4t de primària han repassat els decimals a partir de jocs de 

competició amb operacions amb decimals. A més han jugat a jocs 

de memòria i concentració, com són memory o el penjat entre 

d’altres. 

ANGLÈS 

A 3r de primària, han repassat el vocabulari dels aliments i han 

ampliat aquest vocabulari amb paraules relatives a receptes i plats 

preparats. Per tal de treballar aquest vocabulari han fet conversa 

en anglès sobre allò que els agrada i allò que no els agrada 

menjar. 

A 4t de primària , també han estudiat el vocabulari relatiu als 

aliments a partir de jocs d’ampliació de vocabulari i conversa. Els 

alumnes preparen una feina relacionada amb aquest vocabulari 

que ha de ser resolta per un company. A més durant l’abril han 

desenvolupat una activitat creativa: la creació d’un restaurant 

(carta en anglès). 
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Tercer  cicle de primària 

Són dos grups molt bons. Fan molta feina i són responsables. Aquests grups dediquen 

dues sessions a l’anglès i dues més a la informàtica. 

INFORMÀTICA 

 A 5è de primària, han dedicat les classes a elaborar un projecte. Es 

tracta d’un Trivial  dissenyat per ells. Els infants han hagut de cercar 

a la xarxa les preguntes i respostes. 

A més, aprofitant la festivitat de Sant Jordi, els alumnes han creat 

contes per parelles a partir de l’editor de presentacions i afegint 

efectes.  

A 6è de primària també han fet feina en l’elaboració del projecte 

del Trivial (amb preguntes més complexes) i un disseny més 

elaborat. A l’igual que els alumnes de cinquè, han fet una 

presentació d’un conte per Sant Jordi. 

ANGLÈS 

A 5è de Primària, han dedicat les classes a realitzar (conjuntament 

amb l’activitat d’informàtica) un trivial amb preguntes sobre 

ciència i tecnologia i vocabulari en anglès. 

A més de fer recerca a la xarxa, els infants han hagut d’elaborar 

targetes i redactar les preguntes en anglès. 

A 6è de Primària han treballat l’anglès a partir del mateix projecte 

en comú amb informàtica: el trivial. En el cas, de sisè, els alumnes 

han cercat preguntes una mica més complexes i ajustades al seu 

curs, sobre ciència i tecnologia, així com sobre vocabulari i 

gramàtica anglesa. La dificultat del projecte està en la redacció 

de les preguntes en anglès. 

 


