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Benvolguts pares i mares,  

Sabem que les vacances són per gaudir-les amb la família i els amics però pensem que 
també és positiu fer activitats que permetin no oblidar els aprenentatges adquirits al llarg 
del curs i ajudar a arrelar-los. Com diu la dita: “si no s’entrena, no es pot ser un bon 
esportista”, cal continuar practicant els aprenentatges per tal d’iniciar el curs amb més 
seguretat i no oblidar els hàbits de treball.  

Per fer-ho, aconsellem que els nens i les nenes es facin un horari orientatiu per tal de saber-
se gestionar el temps lliure i distribuir-se equitativament les diferents activitats a 
desenvolupar: lectura silenciosa o guiada, activitats esportives, estones de joc, repàs 
d’operacions, manualitats... És millor dedicar cada dia una estona curta a fer activitats 
d’aprenentatge que no voler fer-les totes a “correcuita” a l’inici de les vacances o deixar-les 
pel final.  

Aquí us deixem les nostres recomanacions segons el currículum de 3r i segons la 
metodologia que emprem a l’escola:  

 Gust per la lectura: 

Elegir un llibre, de la tipologia i temàtica que més agradi. Les tutores hem fet un recull de 
llibres (document adjunt) que hem pensat que podrien agradar als nens i nenes de 3r, alguns 
d’ells relacionats amb temes que hem desenvolupat a classe durant aquest curs. Els podeu 
deixar triar entre aquests o en podeu buscar d’altres.  

Sobretot, no és tan important la quantitat de llibres que llegiu, sinó que la lectura s’entengui 
i, així, es gaudeixi. És per això que, de tant en tant seria positiu acompanyar la lectura o 
escoltar els vostres fills i filles per tal de poder ajudar-los en l’entonació, pronuncia, ritme... i 
així poder compartir la història o els coneixements que aporta la lectura. Es tracta que 
compartiu una estoneta amb ells, com molts pares i mares heu fet amb el projecte del 
“Llegim en parella”.  

Recordeu que no cal comprar llibres, a la biblioteca del poble trobareu una gran oferta de 
llibres variats i magnífics que podeu agafar en préstec i de forma gratuïta durant un mes.  

També podeu aprofitar fragments dels llibres llegits per preparar dictats i així practicar 
l’ortografia.  

 Expressió escrita: 

Elaborar un dietari “Estiu 2020” per explicar les diferents vivències de l’estiu: sortides, 
visites, retrobaments, troballes realitzades, celebracions i festes, etc. Els escrits poden anar 
acompanyats de fotografies, imatges, plànols, tríptics, entrades o dibuixos! Així serà més 
interessant i amè llegir-lo! 

Per fer-ho, podeu utilitzar una llibreta o quadernet que tingueu. No us oblideu d’anotar cada 
dia la data de l’experiència i, sobretot, descriure amb detall les vostres vivències: amb qui 
heu anat, com es deia el lloc, què heu fet, com us heu sentit... 

ACTA D’AVALUACIÓ INDIVIDUAL 



Recordeu que també és important els aspectes formals: cal·ligrafia, marges, polidesa... I 
l’ortografia treballada a classe! Si teniu dubtes, busqueu al diccionari. Aquí us deixem un 
“on-line”: http://www.dicdidac.cat/ 

Al setembre el podeu portar a l’escola i compartir les vostres vacances amb els mestres i 
companys.  

Ara que us heu acostumat a l’ús de les noves tecnologies, també podeu animar als nens i a 
les nenes a escriure’ns algun correu electrònic, de tant en tant, perquè ens expliquin com es 
troben, què estan fent durant les vacances i enviar-nos alguna imatge o fotografia 
interessant. Això sí, cal seguir  insistir amb la bona escriptura i que parin atenció a la 
puntuació, concordança de frases i ortografia. Nosaltres estarem contentes de rebre notícies 
vostres! 

 Resolució de problemes: 

Per posar a la pràctica tot allò desenvolupat en l’àmbit matemàtic serà positiu i engrescador 
plantejar activitats vivencials i significatives del vostre dia a dia. Busqueu situacions on ells 
hagin de resoldre petits reptes matemàtics, per exemple: calcular el pressupost d’una 
sortida que realitzeu (mirant els preus al web del lloc), calcular el preu d’una compra per 
organitzar una festa o un dinar especial, mesurar les quantitats dels ingredients d’una 
recepta... 

També és important repassar aquelles operacions matemàtiques treballades al llarg del curs 
per tal d’anar agafant agilitat en la mecànica, us podeu orientar de les activitats que hem 
anat penjant al bloc de 3r durant aquests darrers mesos.  

I, a part d’això... 

- Desenvolupar activitats manuals i creatives com fer papiroflèxia, modelar amb fang o 
plastilina, crear escultures a través de material reutilitzat, pintar paisatges amb 
tècniques diverses, cuinar, etc. 

- Practicar continguts a través de recursos digitals, al bloc de 3r trobareu un article 
especial amb un recull de webs interessants i adaptades al que hem treballat.  

- Fer esport de tot tipus: senderisme, nedar, passejar, ballar...Cal moure l’esquelet! 

- Jugar a jocs de taula amb la família o els amics.  

- Visitar museus i llocs d’interès cultural, gaudir de la natura, etc.  

Per últim, al bloc de 3r trobareu un article amb altres recursos més específics, alguns 
imprimibles i d’altres digitals, per aquelles alumnes que tenen alguna dificultat i necessiten 
fer un reforç més ampli.  

Dit això, us desitgem unes bones vacances d’estiu per gaudir i aprofitar en família! 

Tutores de 3r 

Esparreguera, juny 2020 

 

http://www.dicdidac.cat/


LLIBRES INTERESSANTS PER A MENTS DESPERTES 
Aquí us deixem un recull de llibres que hem pensat per a vosaltres. N’hi ha de tots els gustos 

i temàtiques, segur que algún us agradarà. EL podeu comprar o anar a buscar a la biblioteca. 

Quan l’acabeu, podeu fer un vídeo o un escrit per donar la vostra opinió.  

 

  
Títol: La botiga de mascotes extraordinàries  
Autor: Rubén Montañá 
Editorial: Barcanova 
 
Els animals de la botiga de "Mascotes extraordinàries" no 
són els típics animals de companyia. En Pol només volia 
comprar una mascota, però es veurà involucrat en els 
misteriosos plans de l'estrany propietari de la botiga. 

 Títol: En zoo d’en Pitus  
Autor: Sebastià Sorribes 
Editorial: La Galera 
 
"El zoo d'en Pitus" és un cant a l'amistat, a la col·laboració, a 
la fe i a l'entusiamse, a través de l'acció i les aventures d'una 
colla de nois i noies del barri d'en Pitus, que munten un 
autèntic zoo -amb tigre i tot!- perquè l'amic malalt es pugui 
pagar un viatge a Suècia, on un especialista pot guarir-lo. 

 Títol: Il·luminatura 
Autor: Rachel Williams 
Editorial: Cruïlla 
 
El llibre ens porta a viatjar per la natura i descobrir deu dels 
paisatges més diversos del món. Amb tres visors màgics 
descobrirem els animals que hi viuen i que estan amagats a 
les pàgines. 
Il·luminatura ens permet jugar a trobar animals, a comptar-
los, a descobrir quin és el seu ecosistema…  
 

 
 

Títol: La Companyia de Balta. El Regne de Caucas 
Autor: Bono Bidari 
Edició: Cruïlla, 2012 / SM, 2012 
 
A l’hora de l’esbarjo, el Bic, el Dani i la Lisa, tres amics que 
fan sisè, es queden castigats a l’aula d’informàtica. 
Remenant un ordinador, descobreixen un joc que no 
coneixien: La Companyia del Balta. De sobte, sense saber 
com, van a parar a dins del joc, on troben el Balta i tota 
mena d’éssers estranys i feréstecs. Com ho faran per sortir 
del joc? 



 Títol: La maledicció de les bruixes 
Autor: Victòria Pérez 
Editorial: Macmillan, 2012 
 
Tres bruixes s'han instal·lat a la Ciutat de les Cases amb 
Forma de Fruita, i hi han inaugurat una perfumeria, on 
venen sabons i colònies per a nens. Els nens de la ciutat mai 
no havien anat tan perfumats... però els nens han començat 
a envellir ràpidament. Com és possible? què deuen haver 
fet, les bruixes? 
 

 Títol: Una historia de fútbol 
Autor: José Roberto Torero 
Editorial: BLACKIE BOOKS 
 
Zuza es un niño como tantos otros. Le encanta quedar con 
su pandilla y jugar al fútbol, aunque es bastante malo. Dico, 
su mejor amigo, también adora jugar al fútbol y es 
buenísimo. Juntos deciden montar un equipo para 
participar en el campeonato de su ciudad. Son inseparables. 
 
 

 

Títol: Contes de bona nit per a nenes rebels 
Autor: Elena Favilli 
Editorial: Estrella polar 
 
Hi havia una vegada una princesa... una princesa? No! Hi 
havia una vegada cent dones que van canviar el món. De 
Serena Williams a Malala Yousafzai, de Coco Chanel a Frida 
Kalo,d’Hipàtia a Michelle Obama, aquest llibre narra les 
videsextraordinàries de cent dones valentes i, a més, conté 
les il·lustracions de seixanta artistes d'arreu del món. 
Científiques,astronautes, aixecadores de pesos, jutgesses, 
xefs... Cent exemples dedeterminació i audàcia per a les 
grans somiadores.Perquè totes les nenes haurien de créixer 
sabent que poden ser tot allòque vulguin ser.Uneix-te al 
moviment #NenesRebels! 
 



 Título: "Escarlatina. La cocinera cadáver",  
Autor/a: Ledicia Costas y Víctor Rivas 
Editorial: Anaya 
 
Román es un apasionado de la cocina y por su cumpleaños 
recibe un curso de cocina de lo más peculiar: Escarlatina, 
una cocinera que viene del Inframundo y que lleva muerta 
más de un siglo. Román se dejará convencer y la 
acompañará al inframundo para ayudarla a regresar entre 
los vivos. Sólo necesitan elaborar, en menos de tres días, un 
plato que guste tanto a muertos como a vivos, el problema 
es que los muertos tienen unos gustos un tanto especiales 
(y asquerosos). ¿Lo conseguirá? 
 

 Título: Un beso de mandarina 
Autor/a: Eulàlia Canals 
Editorial: Anaya 
 
Vanina llega nueva a la escuela desde un lugar lejano y 
envuelta en muchos misterios. Rápidamente el protagonista 
se enamora de ella, pero no sabe muy bien cómo acercarse 
a ella, además, cada vez que lo intenta, Ricky se interpone 
en su camino. Al final descubrirá muchas cosas de sí mismo, 
de la amistad, la solidaridad, la empatía,... todo en su afán 
por componer una canción que le devuelva la sonrisa a 
Vanina. 

 

Título: Tu puedes salvar el mundo 
Autor: Angela Green 
Editorial: DUOMO 
 
En este libro aprenderás de 38 personajes inspiradores que 
han hecho mucho por el medioambiente. Además, 
encontrarás las pautas para convertirte también en un 
héroe para la Tierra. Incluye 12 retos para practicar solos o 
en familia para aportar tu granito de arena en la lucha 
contra el cambio climático. Recuerda: no hay un Planeta B. 
Cuidemos el nuestro. 



 

Título: Cuentos de animales que han cambiado el mundo 
Autor: G.L. MARVEL 
Editorial: DUOMO 
 
¡DESCUBRE ALGUNOS DE LOS HÉROES MÁS BESTIALES DE 
LA HISTORIA! 

Dolly, Lucy, Laika, Chita, Keiko, Hachikó...son algunos de los 
protagonistas de estas 50 historias sobre animales que han 
cambiado el curso de la historia o que han destacado por su 
audacia, valentía o servicio. 

El primer animal que fue clonado, el chimpancé que se 
comunicaba mediante el lenguaje de los signos, el primer 
ser vivo que exploró el espacio... 

 


