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SUGGERIMENTS D’ESTIU   

 

Curs 2015-2016 

 

 

Benvolguts pares i mares, 

Un cop arribats a la fi del curs escolar, els vostres fills i filles necessiten 

descansar de la tensió acumulada durant tot aquest període i modificar i 

flexibilitzar els seus horaris.   Procureu que no hagin de córrer, deixeu-los fer, 

parlar  i menjar al seu ritme, que sempre és més lent que el nostre.   El curs ha 

estat intens: ple de passejades, de contes, de cançons, de lletres, de jocs, de 

números, de relacions, de disgustos i d’alegries…  

El que recomanem és que, una estoneta cada dia, els vostres fills facin alguna 

activitat de les que hem fet a l’escola, per tal de no oblidar els aprenentatges fets. 

 Algunes d’aquestes activitats poden ser: 

 Llegir contes del seu nivell al costat d’un adult que l’ajudi a resoldre els dubtes. 

 Fer exercicis de càlcul i d’escriptura de nombres, sempre de forma lúdica. 

 Dibuixar el que els vingui de gust, tant experiències viscudes com producte de la 

seva imaginació. Poden afegir-hi un text a sota explicant allò que han dibuixat. 

Com sempre, millor amb el suport d’un adult, que els ajudi a resoldre dubtes. 

 Escriure textos espontanis de tot allò que vulguin explicar. 

 Poden fer sanefes com les que trobaran a l’àlbum, que han fet al llarg del curs. 

Els alumnes de P-5 poden practicar també la lletra lligada, amb fulls com els que 

trobaran a l’àlbum. 

 I si alguna família té ganes de comprar un llibre de vacances, que triï el que més 

li agradi. 
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També, per si us pot ser d’utilitat, us hem preparat una petita llista d’activitats 

diverses  amb el propòsit de contribuir a que aquest temps d’estiu sigui el més 

profitós possible per als infants.  Les activitats, veureu que estan agrupades en cinc 

grans blocs: 

 Activitats de moviment. 

 Activitats de relació. 

 Activitats amb els sentits. 

 Activitats de parlar, escoltar, llegir i escriure. 

 Activitats d’hàbits. 

No es tracta, lògicament, de començar a fer les activitats una darrera l’altra sinó de 

procurar que, moltes o poques, se’n vagin fent de cada bloc. Veureu que n’hi ha que es 

podran fer cada dia, en canvi, d’altres només dos o tres cops al llarg de l’estiu; d’altres 

potser, no les podreu fer, no passa res. No és pas una llista d’activitats obligatòries: 

 

1. Activitats de moviment 

 Passejar per la platja amb els peus nus. 

 Fer castells de sorra a la platja. 

 Jugar a llençar i a entomar una pilota. 

 Bufar, xuclar, xiular… 

 Enfilar-se, pujar i baixar escales, córrer. 
 Anar en bicicleta. 

 
2. Activitats de  relació 

 Jugar amb els altres xiquets i xiquetes d’edats diverses. 

 Anar a dinar, a berenar o a jugar a cases d’amics i familiars. 

 Anar a dormir a casa d’algun amic o familiar, si l’infant en té ganes. 

 Fer petits encàrrecs: anar a ca la veïna, anar a comprar… 

 Compartir  activitats amb persones adultes: anar a l’hort, a pescar, 

 revisar una col·lecció… 

 Practicar jocs de taula senzills: dòmino, cartes de famílies,… 

 Estigueu per ell/a però deixeu-li espai amb llibertat. 

 Començar una petita col·lecció:  petxines,  papers de caramel,  pedretes de riu,  

cromos 
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Activitats amb els sentits 

 Olorar coses noves 

 Escoltar sorolls quotidians. 

 Escoltar música 

 Jocs de memòria visual i auditiva. 

 Provar menjars nous. 
 

3. Activitats de comunicació 

 Fer sorolls diversos amb la boca. 

 Memoritzar la seva adreça. 

 Despenjar el telèfon quan truquin. 

 Parlar per telèfon amb amics i amigues 

 Escoltar i explicar contes. 

 Fullejar diaris i revistes al costat d’ un adult. 

 Demanar-li explicacions del que ha fet. 

 Enviar postals, dibuixos  a amics, mestres o familiars, si sabem que hi haurà resposta. 
 Mirar la televisió al costat d’un adult i parlar del que s’hi veu. 

 

4. Activitats d’hàbits 

 Procurar menjars sols. 

 Asseure’s bé a la cadira. 

 Rentar-se les mans abans de menjar. 

 Demanar correctament les coses. 

 Saludar i acomiadar-se. 

 Procurar vestir-se i desvestir-se 

 Ajudar a parar taula. 

 Ajudar a endreçar. 
 

 

 

 

 

 

Que passeu un bon estiu !!! 

L’equip de professores d’Educació Infantil. 

 


