
 

 

 

Propostes d’estiu de 5è 

 

Benvolguda família,  

Ja s’ha acabat el curs i comencem les vacances. Aquest any et recomanem 

una sèrie d’activitats perquè no t’avorreixis durant l’estiu. Com ja saps, llegir 

és molt important  I aquí a l’escola ho fas cada dia una estona, per això 

creiem que és important que no perdis aquest hàbit. De contes i llibres n’hi ha 

de tots colors, escull-ne un que t’agradi (català, castellà o anglès) i gaudeix 

de les aventures que t’ofereixen. 

Aprofitant el temps de vacances et proposem que dissenyis el teu propi 

projecte que es pot titular:  

 Per què hi ha tantes meduses? 

 Per què sempre vaig al poble? 

 Com és un estiu a Santa Perpètua? 

 Per què és estiu? 

Recorda que per iniciar un projecte t’has de marcar uns objectius, hi ha 

d’haver un guió de treball  i el desenvolupament del mateix treball, intenta fet 

un diari de camp acurat, amb imatges, gràfics, raonaments matemàtics... 

Podeu presentar aquest projecte en el format que vulgueu, ja sigui digital, 

amb material complementari... 

Aquest projecte el presentareu a la resta de companys el primer dia d’escola i 

si per aquella casualitat compartiu part de les vostres vacances amb algun 

company o companya  el podeu fer junts. Si teniu la paciència d’explicar als 

vostres familiars com es fa un projecte, també el podeu fer amb ells (avis, 

àvies, pares, mares, tiets, tietes...) 

- D’anglès: Jugar a Duolingo, mirar el bloc d’anglès i acabar el llibret 

“Caring for Our Planet. 

  

 

 

 

  

 

  Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Els Aigüerols 
  
C/ García Nieto nº1 
08130 Santa Perpètua de Mogoda 
Tel. 673 82 09 62 / 93 574 31 83 
a8064131@xtec.cat 



 Ens faria molta il·lusió rebre una postal del lloc on has estat aquest 

estiu. Ens la pots enviar a l’escola i així al començament del proper 

curs ens les podrem ensenyar. Recorda que la postal també la pots 

dissenyar tu mateix/a. 

 

 L’adreça és:  

Carrer Garcia Nieto, número 1 

C.P.: 08130 Santa Perpètua de Mogoda 

  

 

 Si vols fer més coses aquest estiu també pots trobar recursos 

educatius per ampliar els teus coneixements als següents webs: 

 
Mates: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/problemesmatematics/ 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques 
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/index.htm  
 
 
Català: 
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm  
http://www.edu365.cat/entrena/index.htm                                                                                       
http://clic.xtec.cat/gali/  
 

 

Entrena’t per llegir 
 

Entrenament lector amb activitats relatives al procés de descodificació i de comprensió lectora. 
 

 

Aventura’t amb l’ortografia 

 
Exercicis autocorrectius d’ortografia estructurats en tres nivells de dificultat. 
 

 

Petites històries 

 
Per escriure històries a partir d’unes imatges seleccionades. 
http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca 

 

Dictats  
Per escoltar el dictat, escriure’l i corregir-lo. 

 
 

 

Crea 
 

Eines digitals per crear històries: escrites, amb dibuixos, còmics... 
 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/problemesmatematics/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm
http://www.edu365.cat/entrena/index.htm
http://clic.xtec.cat/gali/
http://www.edu365.com/entrena
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia
http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca
http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.edu365.cat/crea/


 

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200607/memories/1602/catal/MIT_CAT.pdf 

Millorar l’ortografia jugant i sense esforç  

 

 

 

Que passeu unes molt bones vacances! 

 

David i Sira 

 

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200607/memories/1602/catal/MIT_CAT.pdf

