
Descarrega't l'aplicació! 

 

Propostes per a l'estiu!

Benvolguts i benvolgudes,

Ara que l’estiu ja és aquí, des d’Innovamat vetllem perquè els infants segueixin cultivant 

la mirada matemàtica sobre el món!

Estem segurs que l’aula és el millor lloc per construir coneixement de forma competencial.

Però ens encanta que la mirada matemàtica segueixi a casa, també! Això sí: a través de 

propostes més autònomes, com jugar, anar d’excursió, visitar museus… És en aquesta 

línia que us fem arribar recomanacions per a les vacances, algunes de les quals venen 

de la mà de Bmath (recursos didàctics per aprendre matemàtiques des de casa): 

• L’aplicació de Bmath: L’aplicació de pràctica i aprenentatge autònom per a 

famílies. Amb moltes novetats respecte a l’any passat però mantenint la mateixa 

base didàctica. 

• Reptes matemàtics de Bmath: Són petites activitats multinivell que tenen per 

objectiu mantenir, setmana rere setmana, el múscul matemàtic actiu. Se n’han 

dissenyat de noves específiques per l’estiu, on farem sortir els infants de casa. Fes 

clic   aquí  .   

• Activitats Bmath: També podeu provar les activitats que ens proposa Bmath, que 

en format joc, seguim practicant conceptes matemàtics. Moltes d'aquestes activitats

es fan amb material manipulatiu com el que fem servir a Innovamat. Si no en tenen,

hem creat uns imprimibles perquè les puguin resoldre igualment! Fes clic   aquí  .   

• Videotutorials per a famílies: de caràcter informatiu per a pares i mares que 

vulguin endinsar-se en les matemàtiques que fan els seus fills i filles durant el curs. 

També inclouen versions descarregables del material manipulatiu. Fes clic aquí  .   

https://www.bmath.app/ca/videotutorials/
https://www.bmath.app/ca/recursos/activitats/
https://www.bmath.app/ca/recursos/reptes-setmanals/
https://www.bmath.app/?shortlink=5a8d78cb&pid=Email&c=OldBusinessSchools


 

L'equip d'Innovamat ♥ 

Aquí us deixem també altres activitats i recursos molt interessants per tenir en compte 

durant l'estiu: 

• Jugar en família o amb amics a qualsevol de les recomanacions que fa el Grup 

SET de l'ABEAM. Fes clic aquí  .     

• Seguir les publicacions que l’ABEAM fa per a les famílies.

• Donar un cop d'ull als recursos que ofereix SBM-XEIX, que tot i estar enfocades a 

escoles, segur que les trobeu interessants. Fes clic aquí  .   

Recordeu que l'App Innovamat, que s'utilitza a l'escola per fer la pràctica 

sistemàtica, quedarà tancada quan acabi el curs escolar. Durant les vacances, no 

podreu accedir-hi ni des de casa ni des de l'escola: així nosaltres aprofitarem per fer-hi 

manteniment i aplicar-hi millores!

Esperem que aquests recursos us siguin profitosos i que passeu un molt bon estiu!

Una abraçada i fins molt aviat, 

http://www.xeix.org/Centre-Aprenentatge-Cientificomatematic/recursos/
https://docs.google.com/document/d/1W1ABTFLxNajdDrt5LHo4jmmhzLfEY77-jivCz_WbAoM/edit

