
El curs ja s'ha acabat, arriba l'estiu i, per tant, el temps de 

vacances. Temps per descansar, gaudir —amb els amics o en 

família—, i també per aprendre, ja sigui reforçant els 

aprenentatges o descobrint coses noves. A l'estiu hi ha temps 

per a tot i és bo que ajudeu els vostres fills a planificar-lo i a 

treure'n el màxim profit.

• Estiu, temps de família. Les vacances són un espai idoni per compartir experiències en família.

És important que feu activitats amb els vostres fills, dediqueu temps a escoltar-los, parlar amb 

ells i conèixer-los millor. L'estiu és un temps ideal per enfortir les relacions i compartir el temps 

de família.

• Estiu, temps de lleure. Durant les vacances els vostres fills poden dedicar més temps a les 

seves aficions, a gaudir amb els amics, a jugar, a compartir experiències... Són espais 

importants perquè, a més de divertir-se, aprenen a relacionar-se (compartir, respectar-se, 

dialogar...) i treballen els valors i els vincles afectius. En definitiva, aprenen a conviure.

• Estiu, temps per aprendre. Les vacances són prou llargues per dedicar també un temps a 

reforçar els aprenentatges escolars o fer activitats que els ajudin a consolidar els continguts que

han treballat durant el curs. Molts centres preparen deures d'estiu amb exercicis de repàs o 

reforç amb l'objectiu que els vostres fills consolidin aprenentatges i estiguin preparats per a 

l'inici del nou curs.

• Si el vostre fill o filla no ha superat alguna matèria, haurà de fer un dossier de recuperació. Us 

en recomanem alguns. 

Repàs general: 

Quadern d’estiu -Ed. Barcanova 

El quadern d’activitats gira en torn de l’aventura del llibre. “La font de la joventut” . Es repassen 
continguts del curs ( àrees: Llengua catalana, Lengua Castellana, Matemàtiques, Coneixement del 
medi natural i social i Anglès).

Per repassar matemàtiques: 

Operacions Matemàtiques i Problemes -Ed.Vicens Vives-
-Xifra: Material de reforç ampliació (quaderns 14 al 30)
-multiplicacions, divisions, decimals, fraccions, divisibilitat, potències, proporció, percentatges-

-Vacaciones Santillana -Ed. Santillana-
-100 problemes per repassar Matemàtiques ( 5è, 6è)
-128 exercicis per repassar Ortografia i Gramàtica (5è, 6è)

Repàs de llengües: 

-Realitzar petits textos diaris i/o redaccions. Així com també petits dictats.
- Llegir molt! Una estona de lectura diària t’ajudarà a millorar i  gaudir de la lectura.


