
 

 

 

Propostes d’estiu de 6è 

 
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 gairebé 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. 

Per nosaltres, l’escriptura també és molt important, et fem algunes 

propostes: 

 Diari d’estiu en format paper, com una agenda, on cada dia puguis 

escriure una recomanació, una anècdota, etc… 

 Ens faria molta il·lusió rebre una postal d’algun lloc on hagis estat de 

vacances, o si et quedes pel poble, ens pots escriure una carta 

explicant-nos tot allò que et vingui de gust. 

A nivell matemàtic, recorda que pots ajudar a casa a fer varies coses: 

calcular el preu de la compra, fer una recepta de cuina amb les quantitats que 

et donen,... 

Repassar les taules de multiplicar només et portarà uns minuts al dia, i és 

important per poder tenir més agilitat a l’hora de calcular. 

Si a més a més, en tens ganes, també pots triar un quadernet d’estiu que 

t’agradi, allà hi trobaràs activitats de tot tipus i estaràs entretingut una estona. 

A Internet també pots trobar recursos i jocs per passar una bona estona: 

edu365.cat; una mà de contes; anglès365; jclic; vídeos de l’eduteca, 

kukurota; info k; si trobes alguna cosa interessant, podria ser l’inici d’un 

projecte!!! 

A més, dins de l’àmbit anglès, seria interessant continuar practicant amb el 

duolingo i jugar als diferents jocs que podeu trobar al bloc d’English. A més, 

recordeu que veure pel·lícules i dibuixos en versió original és una eina molt 

efectiva per a l’adquisició d’una llengua estrangera.  

 

I no deixis de fer…. 
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MOLT BON ESTIU! 

FINS AVIAT!!! 

ESCOLA ELS AIGÜEROLS 


