Recursos per a Primària
LLENGUA I LITERATURA CATALANA

LA COMPARACIÓ INTERACTIVA
Està més pelat que una rata, xerra com una cotorra o neda com un peix són comparacions
que sovint fem servir mentre conversem. L'Akira i els seus amics del portal educatiu
edu365.com mostren un bon grapat d'aquestes comparacions que, en molts casos, fan
referència als animals. A la secció "practica" els animals s'han empipat i s'han canviat les
frases. Sou capaços d'ordenar aquest guirigall? I des d' "avalua't", només heu de completar les
frases.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/comparacio/index.htm

APRÈN AMB LES IAIES
La iaia Mariona és barcelonista i la iaia Conxita sempre fa xats! Que modernes! A través
d'aquesta activitat del clic del portal de la xtec, us donaran un cop de mà per aprendre a
reconèixer dites i frases fetes en català. Per exemple, tallar el bacallà, tenir una salut de ferro,
parlar pels descosits... Això és bufar i fer ampolles! Tan sols cal una mica d'habilitat a l'hora de
completar el textos, relacionar conceptes i fer els trencaclosques.
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3089

EL GENI DE LA BICICLETA
Ni en Lance Armstrong, ni en Miguel Induráin, ni el vostre oncle els diumenges al matí... L'únic i
inimitable geni de la bicicleta és en David, el protagonista d'aquest llibre que us proposa el
portal educatiu edu365.com. Al barri el coneixen com el "rei del manillar"! En David es volia
comprar una bicicleta i, per això, anava estalviant. Quan va tenir els diners, es va comprar una
autèntica Jack Powell, una superbici diferent de totes les altres, que si la fregues amb un
drapet... Eh, que no us explicarem pas tot el llibre! Si voleu saber el secret d'en David, el llibre
us espera!
http://www.edu365.cat/vadellibres/llibre/01/index.html
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DICCIONEM
"Yellow" és... "groc". I "black" és... "negre"! Que no us enganyin els colors dels exercicis
d'aquesta pàgina! "Casa" és "house" i "jardí" és "garden". A hores d'ara, doncs, ja us en deveu
haver adonat que aquesta activitat de la xtec va de diccionaris. La pàgina està farcida de
diccionaris perquè pugueu practicar, per exemple, amb els antònims, és a dir, paraules que
tenen un significat contrari, com "alt" i "baix". Un diccionari de frases fetes en què haureu de
relacionar la frase amb el seu significat i, fins i tot, un diccionari visual que relaciona les
paraules amb el dibuix que els correspon: això és "raïm", això una "paella", això un "flam"...
Amb pàgines com aquesta, aprendre vocabulari resulta força entretingut, oi?
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2141

ENDEVINALLES MÀGIQUES
El cel està ple de paraules, però hi ha una lletra que s'ha perdut. Voleu jugar a endevinar-la?
Som-hi! Tan sols cal buscar-la i arrossegar-la fins al seu lloc. Després, aquesta activitat del
portal educatiu edu365.com us demanarà que feu servir l'enginy i la imaginació per esbrinar la
solució de les endevinalles que us planteja el mag. Quan hàgiu superat la secció practica,
proveu de resoldre les endevinalles que amaguen els cofres.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/endevinalles/index.htm

LA GUERRA DELS XICLETS
Us imagineu que el dia que coronen una reina, en una festa tot glamur... Va caminant, i pel
camí, trepitja un xiclet. La sabata li queda enganxada a terra... i patapam!! ja la tenim a terra!
Doncs aquest és l'argument de "La guerra dels xiclets" , el llibre que recomana l'apartat "Va
de llibres" del portal educatiu edu365.com. Si voleu seguir les investigacions de la policia per
trobar l'autor del delicte, és a dir, l'amo del xiclet... ja ho sabeu: a llegir! Ah! a la web, també hi
trobareu jocs. Tasteu quatre ratlles del llibre... i segur que us hi quedeu enganxats!
http://www.edu365.cat/vadellibres/llibre/02/index.html

UNS DIES AMB SIR WILLIAM
Què faríeu si, de cop, a mitja nit, descobríssiu que el llençol del vostre llit és un
fantasma? Vosaltres potser no sabeu com reaccionaríeu, però això mateix li ha passat
a la Núria, la protagonista d'aquest llibre. I ella ha decidit fer el cor fort i donar-li una
oportunitat a sir William, que és com es diu el llençol, bé, volem dir... el fantasma!
Aquesta aventura és la que s'amaga darrere d'aquest llibre del portal educatiu
edu365.com, on hi trobareu de tot: fins i tot un test per descobrir si teniu fusta per ser
bons fantasmes!
http://www.edu365.cat/vadellibres/llibre/10/index.html
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UN RELLOTGE CATALÀ
Si sou del Principat i quan parleu en català dieu que són, per exemple, les "9 i mitja"... ho feu
malament, internautes! En lloc d'això, hauríeu de dir que són "2 quarts de deu"! És força senzill,
oi? Si ho dieu així perquè no sabeu com funciona el sistema de les hores en català..., amb
aquesta pàgina, com a mínim, ja no tindreu aquesta excusa!! Accedireu a aquest rellotge en
català i podreu consultar "com funciona això dels quarts" o "perquè fem servir aquest
sistema" . Però, per si encara us hi feu un embolic, us podreu descarregar un rellotge català
que trobareu a la pàgina principal, com a fons d'escriptori. Què espereu? Connecteu-vos-hi,
que ja feu tard!
http://www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala/

EL GLOBUS
Si us agrada llegir i llegir sense parar, connecteu-vos al portal educatiu edu365.com i, des del
nivell Primària, podreu seguir el conte d'"El globus" amb el sistema alternatiu i augmentatiu de
comunicació (Contes SPC) . Vosaltres mateixos controlareu el ritme de lectura amb les fletxes
per retrocedir i avançar. A més, podeu utilitzar l'altaveu per sentir la narració. Aquesta història
explica que en Manel es va trobar un globus vermell al carrer i el va començar a inflar...
http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/globus/index.htm

MOTS AMB ARRELS
Aquest és el joc del Topo-closques que us anima a jugar amb les curiositats dels topònims
catalans. Aquesta web us explica de forma interactiva els ets i uts dels mots amb arrels. Per
exemple, els noms de lloc fan referència al mar, valls i planes, muntanyes i roques... Així, la
Vall d'Aran equival a la Vall de valls. El litoral català està farcit de topònims relacionats amb el
mar. Ara bé, també es pot parlar de topònims del cel o del vent. Descobriu els mots amb arrels!
http://www.gencat.cat/toponimia/interactiu/index.htm

BESSONES
"Carro", "forquilla", "carrer", "orella"...totes aquestes paraules tenen una cosa en comú: lletres
bessones. Dues erres, dues esses o dues eles (és a dir, una doble ela). Les bessones, a
vegades, poden crear confusió... Com sabem si "préssec" va amb una o amb dues esses? i
"barri".... quantes erres porta? Com que el millor és practicar, feu un clic en aquesta activitat del
portal educatiu edu365.com. Haureu d'arrossegar les lletres al seu lloc corresponent. Una
prova: com s'escriu "córrer"... s'escriu amb dues erres?...segur?
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/bessones/index.htm
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L'HOME INVISIBLE
On és el Sr. Genís? No va vestit de verd, no porta barret ni ulleres, no du bigoti i passeja una
gosseta. El Sr. Genís té l'art de passar desapercebut perquè és "L'home invisible". De fet,
aquest és el títol del llibre de Joan de Déu Prats, i el Sr. Genís n'és el protagonista. Des de la
secció "Va de llibres" del portal educatiu edu365.com, tastareu quatre ratlles d'aquesta novel·la
i coneixereu un altre home invisible de la literatura! Enganxa't a la lectura per mitjà d'internet!
http://www.edu365.cat/vadellibres/llibre/29/index.html

LA PARAULA PERDUDA
Tocar, olorar, tastar, mirar, veure, escoltar... totes aquestes paraules tenen en comú una
cosa: que són verbs. Però, això sí, cadascun d'aquests verbs té un significat completament
diferent. Aquesta activitat us repta a col·locar verbs, aquests colors, els números, o aquests
substantius... en el buit que correspongui. Fem la prova: "Tanca la ...que fa fred". Què deu
ser...? "tanca la taula, tanca el llum, tanca la porta...". Això mateix!! "Tanca la porta, que fa
fred!". Heu vist que fàcil??!! Quan ho tingueu tot ple, feu clic a "comprovar" i veureu si heu
trobat la "paraula perduda"...
http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/primaria/paraula/fprimaria.htm

LA FAMÍLIA DEL VERB
Aquesta activitat del portal educatiu edu365.com us proposa una alternativa per aprendre a
conjugar els verbs en català. Per arribar-hi heu d'enllaçar amb "les activitats amb el diccionari
Didac" del nivell de primària. Aquesta web us ofereix "La família del verb", un exercici didàctic
per dominar d'una vegada els temps verbals en català. Es tracta de completar els quadres
amb la conjugació del temps verbal. Després de fer l'exercici cal comprovar el resultat. Si us
heu equivocat, netegeu-ho i si no torneu a començar.
http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/primaria/familia/fprimaria.htm

TOT CONTES
Acabeu de connectar-vos a una mar de contes: poesies, contes clàssics, contes
tradicionals, autors... Totcontes.com us proposa enllaçar amb contes tan populars com "La
Caputxeta Vermella", "Blancaneu", "El flautista d'Hamelin". Si se us desborda la imaginació,
animeu-vos a explicar el vostre conte, la web us el publicarà. Totcontes.com també us permet
consultar biografies d'autors de contes, com els Germans Grimm o Hans Christian Andersen, i
tafanejar els enllaços i participar del fòrum. Imaginació i passió per la lectura són els dos
requisits per navegar per aquesta mar de contes.
http://www.totcontes.com/
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ACCENTS
Sembla estrany que una ratlleta a sobre d'una lletra ens pugui portar taaants maldecaps. I és
que els accents, al principi, poden semblar molt complicats. Al principi... perquè amb activitats
de la xtec com aquesta aprendreu a diferenciar els accents tancats dels oberts i fareu
pràctiques amb exercicis interactius. "Clínica" porta accent? On porta l'accent "intrús"? I
"dàtil"...? No és tan complicat, però si encara no us n'acabeu de sortir, memoritzeu-ne les
normes ortogràfiques: us ajudaran a no equivocar-vos mai més en els accents!
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1216

EL POU DE LA GOJA
Representa un malson separar i comptar les síl·labes de les paraules? Doncs, connecteu-vos
a aquesta activitat del clic des de la web de la xtec. En primer lloc, llegiu les instruccions
tècniques per tal d'instal·lar correctament el paquet d'activitats. Un cop superada la part tècnica,
ja podeu practicar amb el recompte de les síl·labes, amb la separació de dígrafs i amb els
dubtes que provoquen els diftongs i els hiats. Se-pa-ra síl-la-bes a tra-vés d'in-ter-net!
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1277

CATALÀ XINÈS
Si algú us diu que avui s'ha adormit perquè el "despertador" no li funcionava...s'ha ficat a la
"dutxa" , i després no trobava les "sabates" i per això ha perdut "l'autobús" i ha fet tard...és
que us explica o tota una tragèdia matinal...o una excusa barata...Això sí, ho fa fent servir
paraules que podeu aprendre en xinès. Que no domineu l'idioma més parlat del món? I
doncs... !!? El portal edu365.com us proposa començar a practicar el vocabulari bàsic com el
de la roba o les fruites. Tot i que ho sembli... no és tan difícil...entreu a la web i escolteu, per
exemple, com es diu "gat"...
http://www.edu365.cat/agora/dic/catala_xines/index.htm

TASTAOLLETES
Si us fa falta aprendre la recepta lingüística per escriure correctament en català els
ingredients d'un plat suculent, poseu-vos el davantal virtual i visiteu aquesta activitat del portal
educatiu edu365.com. En Tastaolletes presenta un menú de Festa Major. En primer lloc, llegiu
les instruccions per poder-lo fer. Des de la secció "practica", heu d'ordenar les receptes, treure
els aliments que no corresponguin amb el plat que es vol elaborar i, finalment, hi heu d'afegir
els ingredients necessaris per completar la recepta de les postres. Connecteu-vos a "avalua't" i
veurem si ja ho teniu tot digerit!
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/instruccions/index.htm
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"O" o "U"?
Esteu segurs que "tortell" s'escriu amb "o" ? Els que parleu català occidental ho teniu força
fàcil..., però, si sou dels que dubten, aquesta activitat de primària del portal educatiu
edu365.com us ajudarà a treure l'entrellat d'aquest embolic de lletres. A l'apartat "practica" , hi
teniu una sèrie de paraules que haureu de completar amb la vocal correcta... Si després hi
veieu el dibuix, és que ho heu encertat de ple... si no, és qüestió de continuar-ho provant.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/o_atona_tonica/index.htm

EL GEGANT DE GUIX
La secció de contes SPC del portal educatiu edu365.com us proposa llegir i escoltar una altra
història: "El gegant de guix". Per mitjà de les icones en forma de triangles podreu avançar o
retrocedir i si premeu el símbol de l'altaveu us permetrà sentir el conte del gegant. Abans que la
història s'acabi feu un cop d'ull a les activitats!
http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/gegant/index.htm

LES PRIMERES PARAULES
El portal educatiu edu365 no tan sols té activitats en línia per als més grans. Si ja navegueu
una mica i heu arribat a la secció de Primària, feu un clic a "paraules". Aquest exercici
interactiu és un joc per aprendre les primeres paraules. Des de l'"inici", podreu triar el tema
que més us agradi: la fruita, les verdures, les eines de l'escola, les joguines i la roba. Es
tracta de triar la paraula que correspongui al dibuix. Per posar-ho més fàcil, podreu sentir la
paraula i canviar de majúscules a minúscules.
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/paraules.swf

VIATGE EN GLOBUS
Qui vulgui viatjar en globus per les comarques catalanes, encara que sigui a través d'Internet,
ara ja ho pot fer! Connecteu-vos al portal educatiu edu365.com i poseu en marxa aquesta
activitat de català. Des del globus virtual us aprendreu les capitals de comarca i, alhora,
repassareu l'ortografia catalana. A la secció "practica" construireu vosaltres mateixos el segon
l'itinerari, però compte!: haureu d'escriure correctament els noms de les poblacions. I a la
secció "avalua't" intenteu refer el trencaclosques de les comarques.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/b_nompropi/index.htm
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UNA POSTAL
L'Alí ja ha començat les vacances a Banyoles i vol enviar una postal a un amic. Per mitjà
d'aquesta activitat de català del portal educatiu edu365.com l'ajudareu a escriure-la. L'Alí, com
que és una mica despistat, s'ha descuidat alguns mots pel camí: si aconseguiu completar la
postal en descobrireu la fórmula. No hi poden faltar: la salutació, la data, el contingut, el
comiat i l'adreça del destinatari. La secció "practica" us proposa reconstruir aquestes postals
fetes a miques i a "avalua't" haureu d'ordenar els missatges de la cigonya per deixar la postal
llesta per enviar!
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/postal/index.htm

QUINA HORA ÉS?
Que si un quart d'una, que si dos quarts d'una,.... Uf! Quin embolic! Si creieu que ja és "hora"
de saber diferenciar l'horari en català, accediu a la secció de llengua catalana de Primària del
portal educatiu edu365.com i feu clic a " Quina hora és?". A la primera activitat pareu bé l'orella
i escolteu l'hora. Després, feu clic sobre el rellotge que marca l'horari correcte. La secció
"practica" us convida a visitar una web anglesa i comprovar què passa amb un rellotge digital. I
a "avalua't"... l'hora de la veritat!, escriviu amb lletres l'hora correcta.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/quarts/index.htm

MOLT, GAIRE O GENS?
Molt, gaire i gens són adverbis que complementen o modifiquen el significat dels verbs.
Aquesta activitat de català del portal educatiu edu365.com us donarà un cop de mà perquè
aprengueu a utilitzar-los. La secció "practica" us ofereix un exercici de relacionar. Si sou "molt"
hàbils, aconseguireu arrossegar la frase correcta fins al dibuix corresponent. No és "gaire"
difícil. I a la secció "avalua't", ompliu els forats amb la solució correcta perquè les frases tinguin
sentit.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/molt/index.htm

EL MEU HORARI
Si us connecteu al nivell de primària del portal educatiu edu365.com podreu relacionar les
hores del dia i la nit amb les activitats que feu diàriament. Per exemple, a les 9 del matí és
l'hora d'entrar a l'escola, l'esmorzar és a les 11, i després de les classes, a la 1 del migdia, és
l'hora de dinar . Cada hora del rellotge us mostra aproximadament l'activitat que feu. En la
secció "Practica" haureu d'escriure quan passa l'acció. I si ja sabeu com s'organitza el dia, feu
un clic a l'exercici d'Avalua't".
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/horari/index.htm
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L'AKIRA I EL MERCAT
L'Akira se'n va a comprar al mercat. Com que és tan despistat, haureu d'ajudar-lo a triar entre
els productes que ofereix cada venedor i arrossegar-los fins al cistell. L'objectiu d'aquesta
activitat és donar-vos un cop de mà per identificar els noms dels aliments. Diversos
productes d'aquest mercat són característics d'algunes poblacions catalanes. Sou capaços de
relacionar-los? Si ja sou uns compradors experts, la secció "avalua't" us repta a identificar les
paraules de la llista amb els dibuixos de l'Akira.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/mercat/index.htm

MOLTS CIBERCONTES
Si voleu aprofitar el temps lliure per llegir, connecteu-vos a aquesta subpàgina de la xtec i
trobareu una pila de contes. Alguns enllaços us remeten a contes inventats per alumnes de
diverses escoles catalanes; altres us ofereixen passar una bona estona amb contes d'arreu
del món, però també descobrireu webs que us proposen tallers de contes i, fins i tot, posar
nota a aquells que us han agradat més!
http://www.xtec.es/recursos/lit_inf/contes/index.htm

ORTOGRAFIA VIRTUAL
Encara teniu problemes a l'hora d'aplicar les normes ortogràfiques? Amb aquesta pissarra
virtual de la xtec, podreu esborrar tots els dubtes ortogràfics: els plurals, els artícles, la erra i
la erra doble,... Per exemple, suposem que no sabeu diferenciar quan heu d'escriure la lletra
"c" o el dígraf "qu". Si feu un clic a l'interrogant, llegireu una a una les regles de la "c" i la "qu".
Al final del repàs, sempre podreu provar sort amb els exercicis.
http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/ortografia/ortografia.html

"HEM I EM"
Al nivell de primària del portal educatiu edu365.com trobareu aquesta activitat que us ajudarà a
identificar la pronúncia i l'ortografia de "l'hem" verb i "l'em" pronom. En la segona
activitat, haureu d'afinar l'oïda per escoltar els exemples i fixar-vos com s'escriuen. A la secció
"practica", haureu d'escoltar la pronúncia i afanyar-vos per fer un clic al globus correcte. I, si ja
no teniu dubtes, accediu a "avalua't" i arrossegueu les frases fins a la columna correcta.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/hemem/index.htm
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EMBARBUSSAMENTS
Sabríeu dir...? "El Panxo va dir al Pinxo: vols que et punxi amb un punxó? El Pinxo va dir al
Panxo: punxa'm sí, però a la panxa no". No és tan complicat com sembla! En aquesta pàgina
web hi trobareu un munt d'embarbussaments en català que posaran a prova la vostra dicció.
Fent un clic al número de la part superior del text podreu comprovar com es diria el mateix
embarbussament en anglès. Hi trobareu des del famós "setze jutges d'un jutjat..." fins a d'altres
d'absolutament impronunciables. En cap cap cap el que cap en aquest cap. Què..., us en
sortiu?
http://www.uebersetzung.at/twister/ca.htm

TOTS ELS PRONOMS
Em, ens, et, us, el, els,...tot i que sembli un joc de paraules aquests són alguns dels pronoms
catalans. Col·locar-los correctament no resulta una tasca gens fàcil i per solucionar-ho,
aquesta web del portal educatiu edu365.com us invita a practicar amb aquests personatges.
Passaran per la Sagrada Família o per la Catedral de Barcelona...però vosaltres us haureu de
fixar en el que diuen. En els apartats "practica" i "avalua't" comprovareu si és que encara us
falta repassar. Si és així, consulteu el "quadre sobre la posició dels pronoms", us pot ajudar
força.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/pronompl/index.htm

AUGMENTATIUS
Si visiteu el portal educatiu edu365.com, l'apartat de llengua catalana us proposa aquesta
animació per aprendre els augmentatius i treballar-los amb exercicis pràctics. El primer
exercici de la secció "practica" us permet triar l'augmentatiu de la paraula que correspon al
dibuix. En la segona activitat heu d'escriure l'augmentatiu correcte. I finalment, a "avalua't",
escolliu una de les tres paraules i feu un clic a l'augmentatiu que indica la imatge.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/augmentatius/index.htm

DE VINT...A NORANTA-NOU
Esteu segurs que "vint-i-dos" s'escriu amb guionet? Podeu dir el mateix del número "seixantaquatre"? Si teniu problemes a l'hora d'escriure els números en català, aquesta web del portal
educatiu edu365.com us resoldrà tots els dubtes. Practiqueu escrivint el resultat correcte de les
operacions que se us proposen o proveu la vostra habilitat descobrint els números amagats en
una sopa de lletres. Després, feu clic a la icona de l'interrogant, quantes n'heu encertat?
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/desenes/index.htm
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LA CASTANYERA
El novembre és temps de castanyes i panellets.El sabeu, el conte de la castanyera? A
través d'aquesta pàgina web del portal educatiu edu365.com, els més menuts podreu veure,
llegir i escoltar aquesta clàssica narració de tardor. La castanyera viu a la muntanya; quan se'n
va al bosc a buscar castanyes es troba un gegant que intenta fer-ne de les seves. I en
Marrameu? on és aquest gat? Val més que vegeu el conte...
http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/casta/index.htm

SABER I JUGAR
Aprendre català tot jugant. Això és el que ens proposa aquesta web. Sabeu jugar al penjat? A
"El titella del mot", hi trobareu una paraula oculta. Trieu les lletres de l'alfabet que cregueu que
són les encertades i, si les endevineu, descobrireu el mot misteriós. Però alerta! Les
oportunitats s'esgoten! Al "Tren dels pronoms", arrossegueu el pronom corresponent damunt el
vagó del tren que destaqui més per substituir-ne la paraula pel pronom escollit. Però afanyeuvos, que el temps corre en contra vostra.
http://www.grec.net/home/escolar/15/3.htm

EN JORDI O EL JORDI?
Es diu... en Lluís o el Lluís? A través d'aquesta web del portal educatiu edu365.com
descobrireu que ho podeu dir de totes dues maneres. Per practicar, feu un clic damunt de les
paraules en vermell i veureu quins noms les acompanyen o arrossegueu les paraules per
omplir els buits amb la forma correcta. Prement la icona "avalua't", hi trobareu més exercicis
del mateix estil.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/determinants/index.htm

ELS DIFTONGS
Si seguiu les instruccions de la granota, us explicarà com es formen els diftongs! Per arribar al
recurs, adreceu-vos-hi a través del nivell de primària del portal educatiu edu365.com,
comprovareu que la i i la u darrere de qualsevol vocal formen diftong, però hi ha més diftongs!
A través de la fletxa vermella els descobrireu. En l'apartat "practica", heu d'arrossegar les
paraules amb i sense diftong dins el globus que els correspon. Si ho feu correctament, la
granota us animarà! En la secció d'"avalua't", la mecànica és la mateixa, però aquí haureu
d'agrupar les paraules per nombre de síl·labes.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/diftong/index.htm
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QUI ÉS EL TEU CUNYAT?
A través del portal educatiu edu365.com podreu aprendre el vocabulari de la família. En Joan,
el protagonista, us presentarà la seva família i us recordarà la relació que hi ha entre els uns i
els altres. Si us feu un embolic entre cunyats i oncles, aquest joc també us ajudarà a reconèixer
tots els membres de la família: la mare, el pare, el fill o la filla, els germans, la cunyada, el
nebot, les cosines, la néta, els avis, els sogres,...la llista és molt llarga! També podeu practicar
amb el joc d'arrossegar els parentius i ordenar-los i al final, us podeu posar nota!
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/familia/index.htm

TU, JO..., I ELL?
Els pronoms personals s'utilitzen contínuament en qualsevol llengua. Per això és tan
important fer-ne un bon ús. Si encara no teniu del tot clar com i quan s'han de fer servir, a
través del portal educatiu edu365.com aprendreu, tot jugant, a fer-ho. Els protagonistes de la
pàgina us ajudaran a comprendre la matèria. Practiqueu omplint els buits i cliqueu la icona de
l'interrogant per comprovar si ho heu fet bé. Si us voleu avaluar, jugueu al dòmino i encaixeu
les peces amb la parella correcta.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/pronomfort/index_b.htm

SíL-LA-BES TÒ-NI-QUES
A través del portal educatiu, els alumnes de Primària podeu repassar el recompte de síl·labes
i distingir entre les tòniques i les àtones mitjançant uns exercicis en què posareu a prova el
vostre nivell. És molt senzill, només cal activar cada paraula, automàticament veureu i sentireu
com es remarca la síl·laba tònica. És molt entretingut perquè les activitats van canviant. Per
passar de pantalla heu de clicar la fletxa vermella. Per reforçar tot allò que heu après, la
paraula "eines" us recordarà la norma de les síl·labes fortes. Al final, si ja ho domineu, us
podeu autoavaluar amb un joc que amaga un dibuix.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/tonica/index.htm

ENTRENA’T A LLEGIR
Divuit unitats amb activitats de lectura eficaç
http://www.edu365.cat/entrena/index.htm
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ELS CONTES DEL TOM I LA LAIA
Contes interactius per llegir, escoltar i fer activitats de comprensió de la lectura
http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.htm

AU, LLEGIM!
Guies per a la lectura activa de llibres
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/index.htm

AVENTURA’T AMB L’ORTOGRAFIA
Trenta unitats amb exercicis graduats per resoldre dificultats d'ortografia
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm

PETITES HISTÒRIES
Crea els teus relats. Escriu, explica, grava, guarda i imprimeix la teva història
http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca

GALÍ
Aprenentatge interactiu de la llengua
http://clic.xtec.cat/gali/

FEM FEINETES
Activitats d’escriptura i lèxic
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/feinetes/jclic/feinetes.jclic
.zip
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100 PARAULES PER ESCRIURE
Activitats d’escriptura i lèxic
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/100paraules/jclic/100par
aules.jclic.zip

EL MERCAT
Vocabulari, frases, activitats i àudios sobre el mercat
http://www.edu365.cat/primaria/acollida/lamines/mercat/index.html

UNA MÀ DE CONTES
Diverses tipologies de contes, de tècniques narratives i il·lustratives....
http://www.unamadecontes.cat/

MUDS DE MOTS
Exercicis de lèxic graduats per nivells de dificultat
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/index.htm

VA DE LLIBRES
Tot relacionat amb el món del llibre: resums, jocs, història dels llibres, autors, autores, i, molt
més
http://www.edu365.cat/vadellibres/index.htm

EL MÓN PER UN FORAT
Descobreix el llenguatge audiovisual en el teu entorn
http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/index.swf
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M’ENDEVINES?
Quatre blocs d'endevinalles amb enginy per llegir, escoltar i jugar
http://www.edu365.cat/infantil/endevinalles/portada.htm

POESI@.COM
Escolta i llegeix poemes classificats per temes
http://www.edu365.cat/infantil/poesia/portada.htm

ORTOGRAFIA PER A CICLE INICIAL
Normes i exercicis d'ortografia bàsica
http://www.xtec.cat/aulanet/ud/catala/ortografia/index.htm

DICTATS
Escolta el dictat, escriu-lo i corregeix-lo
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?
vgnextoid=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cafcc6b00f3091
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

CONTES SPC
Per escoltar, llegir i comprendre contes preparats amb sistemes augmentatius i alternatiuS.
http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/index.htm

ACTIVITATS DE DICCIONARI DIDAC
Jocs lingüístics i activitats multimèdia per a l'aprenentatge de la llengua tot fent ús del diccionari
http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp
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CONTES A TRES MANS
Contes cooperatius
http://phobos.xtec.cat/se-altmaresme/mod/data/view.php?id=166

CONTES D’ARREU DEL MÓN
Tant d'aquí com d'allà
http://www.xtec.cat/recursos/cultura/contes/arreu/index.htm

LECTURA EFICAÇ
Recursos per optimitzar l'eficàcia lectora
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/

VINCLES
Interactius per a l'aprentatge primerenc del català, especialment destinat a l'alumnat nouvingut.
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm

MOTS AMB ARRELS
Topònims
http://www.gencat.cat/toponimia/interactiu/index.htm

LLETRA PER LLETRA
Juga a lletrejar paraules
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/lletra.swf

PARAULES
Juga amb imatges i mots
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/paraules.swf
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CANVIA DE CARA
Joc per identificar les parts de la cara
http://www.xtec.cat/satis/ra/anicara1.swf

RECULL DE FAULES
Narracions clàssiques
http://www.xtec.cat/~averges3/segon/segon.htm

DICCIONARI VISUAL
Per camps semàntics
http://weib.caib.es/Recursos/diccionaris_audiovisuals/diccionaris.htm

PITXON
Fes els teus còmics i publica'ls
http://pixton.com/ct/

LA VACA CONNIE
Jocs, contes i recursos
http://www.lavacaconnie.com/home.htm

CONTES BOJOS
Construcció interactiva i aleatòria d'un relat
http://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html

JOCS DE CAVALL FORT
Entreteniments i passatemps
http://www.cavallfort.cat/cavallfort/ca/jocs.html
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PER LLEGIR I ESCRIURE CONTES
Participa amb els teus relats
http://www.bibgirona.net/salt/contes/index.htm
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