RECOMANACIONS D’ACTIVITATS PER L’ESTIU
L’estiu és un moment ideal per realitzar activitats educatives molt
enriquidores i potenciar les capacitats intel·lectuals dels nens i nenes,
d’una manera molt més lúdica i vivencial.
Us fem la següent proposta:
Si no has pogut acabar les tasques que hem anat enviant quinzenalment
tens tot aquest temps per poder-les fer. Recorda que són molt
importants per tal que comencis el proper curs amb bon peu!!!!
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA I TIC
●

●
●

●
●
●

●

Fer un recull de les activats que més t’hagin agradat per poder
comparti-les amb els companys a la tornada a l’escola. Ho pots fer
amb petites frases i pots incloure alguna foto o dibuix.
Llegir per plaer: No t’oblidis de llegir contes, llibres, revistes i
còmics, així practicaras i milloraràs el teu nivell de lectura.
Llegir la Revista escolar “Aula 25” que fem entre tota la comunitat
educativa del 25. La trobaràs penjada als diferents blocs d’aula,
Bloc Petits Periodistes, Facebook,... Pots fer-ne els entreteniments
que s’inclouen!!!
Mirar pel·lícules educatives i documentals en diferents idiomes
prioritzant les de llengua catalana, castellana i anglesa.
A més a més pots visitar la biblioteca municipal i gaudir de l’oferta
d’activitats.
Escriure i/o dibuixar una postal per enviar a un amic o amiga o a
l’escola en format virtual.
Practicar GLIFING.

COMPETÈNCIA LÒGICO-MATEMÀTICA I TREBALL EN EQUIP
Muntar puzzles, maquetes, Lego’s…
● Jugar a jocs de taula: parxís, escacs, dòmino, l’oca, jocs de cartes,
rummykub, scrabble, monopoly…
● Construir cubs de Rubbik.
● Anar a comprar: fer la llista de què cal comprar i saber pagar i
calcular el canvi.
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC
●

Descobrir i visitar museus.
● Elaborar experiments científics o experimentar amb diferents
elements: sorra,
aigua,
gel,
fang,
plastilina,
gelatina,
colorants,… Podeu visualitzar els capítols del “Dinamiks” al Youtube.
● Fer excursions a peu o en bicicleta i descobrir l’entorn.
COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL
●

● Fer dibuixos al natural.
● Construir un estel i fer-lo volar.
● Elaborar manualitats o activitats plàstiques diverses.
ALTRES
●

Cuinar, ballar, escoltar música, fer esport, etc..

