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Benvolguts nens i nenes de  2n, 

 

Després de finalitzar el curs escolar, ara arriba l’estiu!. Finalitzem el curs, i us esperen 
dos mesos de vacances... .  

L’estiu és temps de platja, d’estar amb els amics, la família, descansar i també jugar. 

També  creiem que l’estiu us ha de facilitar la preparació del curs vinent que iniciareu 
aquest proper setembre. Aquest repàs t’anirà bé per no oblidar el que has après i et 
possibilitarà el continuar aprenent. 

És per aquesta raó que et proposem organitzar el dia de la següent manera: 

 Realitza una fitxa o dues del dossier o quadernet (Fes bona lletra i posa atenció). 
 Llegeix una bona estona:  un llibre, conte, còmic, revista, diari, etc.. . pots llegir 

tant en català com en castellà, això us ajudarà a millorar l’ortografia i la gramàtica, 
així com a estructurar millor els textos. Expliqueu el que heu llegit als pares, 
germans, avis…comprendre el que heu llegit també és molt important. Recorda 
que pots anar a la biblioteca del poble!.  

 Practicar el càlcul mental, les  sumes portant-ne, les restes portant-ne, les 
multiplicacions, les divisions... en fi, tot allò que heu fet aquest curs i que tornareu 
a fer l’any que ve però introduint noves coses i amb més dificultat.  

Com podem fer millor els deures? 

• És important fer-se un horari I distribuir-se bé el temps que dedicarem a fer els 
deures. 

• Intentarem que el temps dedicat a fer-los sigui sempre la mateixa hora (després 
d’esmorzar, de dinar, berenar…). 

• El lloc on farem els deures ha de ser tranquil, ordenat, ben il·luminat i silenciós 
(sense TV o aparells que ens puguin  distreure). 
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TASQUES A REALITZAR! 

 QUADERN de 
LLENGUA  

QUADERN DE 
MATEMÀTIQUES 

LECTURA OBLIGATÒRIA 

 

2ncurs 

Quadern de 
Llengua 2 

Ed. Nadal: Exercicis 
fonamentals per 

preparar l’entrada al 
Cicle Mitjà. 

 

Quadern de 
Matemàtiques 2 

Ed. Nadal: Exercicis 
fonamentals per 

preparar l’entrada al 
Cicle Mitjà. 

 

1llibre de lectura a TRIAR (a partir de 6-8 any, 

segons el nivell): 

EDITORIAL CADÍ. Col·lecció 

Muntanya Encantada. (podeu trobar diferents 

títols a la Biblioteca Municipal de Roda de Berà). 

 

“No oblideu que és important que els infants facin tot tipus d’exercicis a l’aire lliure: nedar, passejar, anar amb bicicleta, saltar a la 

corda, jugar a pilota, etc. Aprofiteu també per ajudar a millorar els hàbits d’autonomia personal dels vostres fills i filles: despullar-

se, vestir-se, cordar-se les sabates, rentar-se, etc. Ajudeu-los també a observar detalladament l’entorn si viatgeu, feu excursions o 

sortides. Animeu-los a mantenir converses amb vosaltres i amb d’altres persones. Cal que juguin amb d’altres nens i nenes de la 

seva edat. També és important que col·laborin a casa realitzant tasques que estiguin al seu abast.” 

Finalment, i per acabar, només dir-vos que l’estiu també és temps de relaxació i regenerador 
de  forces. Gaudiu intensament aquests dies i... ens tornem a veure al setembre!. 

BONES VACANCES!!! 

Equip educatiu de Cicle Inicial. 

Portar a classe el dia 6  de setembre de 2019 

 


