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PROPOSTA VACANCES D’ESTIU 

 
Aquestes vacances d’estiu us proposem als nens i nenes que feu algunes 
activitats que hem realitzat a l’escola. A més d’anar a la piscina, de jugar, de 
descansar i de fer moltes activitats a l’aire lliure, no us oblideu de seguir les 
nostres recomanacions. 
 

 

▪ Llegir els llibres de medi on podeu descobrir moltes curiositats. 

Animeu-vos a contestar algunes activitats que us proposa el llibre. 

▪ Jugar i fer esport. 
 

▪ Fer feina creativa i manual: un dia retallar, un altre enganxar imatges, un 
altre pintar, un altre dia dibuixar allò que han vist o fet. Modelar amb fang o 
plastilina. 
 

▪ Fer exercicis orals de comptar objectes i problemes d’afegir i treure. 
També teniu el llibre de matemàtiques per repassar el que hem après durant 
el curs. 
 

▪ Escriure números seguint la direccionalitat correcta: números de telèfon, 
del carrer, de matrícules, ... i tots els que se us acudeixin. 
 

▪ Parlar de temes que us agraden i interessen amb la família i amics. 
Mirar, explicar i llegir contes. 
 

▪ Jugar amb trencaclosques, jocs d’observació i altres jocs de taula. 
 

▪ Fer col·leccions. Recollir diferents objectes de la natura, col·leccionar-los 
segons classes, formes i grandàries. És bo que observeu, construïu i descobriu 
característiques del vostre entorn d’aquests dies. 
 

▪ Anar d’excursió, visitar museus, mercats, animals, ... 
 

▪ Confegir paraules i noms amb lletres de l’abecedari, revistes, diaris, ... 
 

▪ Vols fer el teu diari de les vacances? Busca una llibreta o enganxa 

fulls junts. Escriu paraules, frases, o textos sobre allò que has fet o has vist, on 
has anat… A més pots enganxar-hi objectes que t’ho recordin i dibuixar. 
 

PAUTES PER TREBALLAR HÀBITS I ACTITUDS 

 

▪ Pots ser responsable: parar i desparar taula, vestir-te i despullar-te sol i 
sola, guardar la roba bruta al lloc, ajudar a fer el llit, ... 
 

▪ Escolta els consells dels adults que t’ajudaran a ser millor! 
 

▪ Segueix fent les coses bé i valora als altres quan t’ajuden.  

▪ Reflexiona sobre el que es pot millorar i esforça’t per aconseguir-ho. 

Passeu-vos-ho molt i molt bé i gaudiu de la família i els amics! 
 

                                          
Bon  Estiu!!! 
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