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Participants: 
• Alumnes 5è i 6è  que poden aprofitar un suport, 

repàs i reforç dels conceptes bàsics de les 
instrumentals (català i matemàtiques) de cara al curs
pròxim.

• Comprovació connexió digital alumnes.
• Horari: (24 hores presencials durant juliol)
• Dilluns, dimecres i divendres 9’00 a 11’00 

(presencial)

Professorat:
Coordinadora: 



Continguts:
- Es subministraran als alumnes unes fitxes /resums amb informació bàsica i exercicis
per fer a classe amb el mateix disseny que es va dur a terme durant el curs però
aquesta vegada sota direcció,comprovació ,realització i adquisició directa i presencial
dels mestres a l’aula.

- Per les classes no presencials (dimarts, dijous i cap de setmana) s’habilitarà un bloc
https://paejuliol2021.blogspot.com/  amb enllaços per practicar els conceptes bàsics
explicats  a  classe  MITJANÇANT  VÍDEOS  REFORÇ  I  REPÀS  d’allò  explicat  I
EXERCICIS ON LINE PER FER A CA SEVA. 

- S’empraran fitxes on line  ( https://es.liveworksheets.com/)  d’obligada realització 
que arribaran ja avaluades als mestres de PAE per comprovar aprofitament , grau 
d’assoliment i comprovació feina feta a ca seva.

- Prioritzarem ortografia bàsica de català  i conceptes bàsics i importants de 
matemàtiques.

https://paejuliol2021.blogspot.com/
https://es.liveworksheets.com/
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Horari primera setmana alumnes PAE JULIOL 2021

Horari  segona setmana alumnes PAE JULIOL 2021

Horari  tercera setmana alumnes PAE JULIOL 2021



Horari  quarta  setmana alumnes PAE JULIOL 2021

Horari  cinquena  setmana alumnes PAE JULIOL 2021



Ortografia bàsica català (una hora per tema)

1. Escriptura nombres i regla del DUC
2. Formació de Plurals
3. Separació sil·làbica, tipus de paraules, accentuació 
4. Apostrofació i contraccions
5. Paraules amb ca co cu que qui qua
6. Paraules amb j, g, tj, tg
7. Paraules amb x, ix, tx i ig
8. Les lletres b i v,m i n
9. La ela geminada
10. Ús de r i de rr
11. Paraules amb h.
12. Els signes de puntuació

(Comprensions lectores i ampliació vocabulari bàsic)



Matemàtiques (una hora per tema)

1.       Escriptura numeració ordinal i cardinal.
2.  Descomposició numèrica.
3.  Taules de multiplicar.
4.  Algoritmes bàsics de càlcul.
5.  Decimals i operacions amb decimals.
6.  Potències.
7.  Nombres negatius i positius.
8.  Fraccions i operacions.
9.  Percentatges i regla de tres.
10.  Unitats bàsiques de mesura, pes i volum.
11.  Els angles i els triangles.
12.  Perímetres i àrees figures bàsiques.


