
 

 

 

 

Propostes d’estiu de 2n de Cicle Mitjà 

 

Benvolguda família,  

 

El curs ja s’ha acabat i arriben les vacances! 

Temps per gaudir jugant, fent sortides,  anant a la piscina, fent volar estels, 

descansant, anant en bicicleta, estant amb la família, fent tots els esports del 

món i sobretot ,sobretot, sobretot RIURE MOLTÍSSIM !!!  

Però també, per tal de repassar i reforçar allò treballat durant el curs, 

recomanem que a l’estiu es facin activitats com: 

● Dibuixar. 

● Fer creacions artístiques amb materials reciclats. 

● Jugar a jocs de taula en família. 

● Fer jocs matemàtics: Com el dòmino, la oca, el parxís, el bingo, les 

cartes del uno, practicar les taules de multiplicar, calcular el pes de les 

coses, mesurar diferents objectes, anar a comprar i calcular el preu de 

la compra, aprofitar situacions quotidianes per a fer petits problemes 

de càlcul mental... 

● Escriure aprofitant situacions del dia a dia o fent jocs: Fer la llista de la 

compra,  enviar una postal* o un correu electrònic als profes, a un 

amic/ga, jugar al “penjat”, jugar a l’Scatergories  amb els noms propis, 

els comuns, els verbs i els adjectius, jugar a anar dient paraules que 

comencin amb la lletra amb la que acaba l’anterior,   i escriure un diari 

d’estiu amb fotos o dibuixos i posar alguns comentaris. 

● 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.  

● Llegir: Anar a la biblioteca a buscar llibres adequats pel seu nivell, fer 

lectures curtes diàriament en veu alta amb la supervisió d’un adult, fer 

lectures en silenci i després fer-li preguntes sobre el contingut del llibre 
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per tal de treballar la comprensió, preparar algun resum dels llibres 

que més ens hagin agradat, conversar sobre què ens ha semblat el 

llibre, quedar amb els amics per canviar-se els llibres... 

● Repassar les operacions matemàtiques perquè no les oblidem. 

● Mirar i comentar els àlbums d’aquest curs amb la família. 

 

● Entrar a webs com: 

o www.edu365.cat/primaria/index.htm 

o www.edu3.cat 

o http://www.cavallfort.cat/ 

o http://www.regletasdigitales.com/regletas.swf 

o http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2011/razona

miento_logico/index.html 

o http://www.bbc.co.uk/learning/schoolradio/subjects/english/jack_

and_the_giant_beanstalk 

o www.eslgamesplus.com 

o http://es.english-attack.com/ 

o http://www.pitenglish.com/ca/ 

o http://www.ceip-diputacio.com/portadaCM-CS.htm 

o Matematiks.weebly.com 

o http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/ 

 

Que passeu unes molt bones vacances, Guardians del Món, Les ONG i 

Agents Rurals! 

 

Atentament, 

Ivan, Àngels i Anaïs 

 

*Ens podeu enviar una a l’escola i així al començament del proper curs ens 

les podrem ensenyar.  

La direcció és:  

Carrer Garcia Nieto, número 1 

C.P.: 08130 Santa Perpètua de Mogoda 
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