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MATERIAL QUE HAN DE PORTAR ELS ALUMNES 
 

Cada nen ha de portar a classe diàriament: 
 
1- una motxilla SENSE RODES flexible, d’una mida adequada per guardar una carpeta. 
 
2- una carpeta senzilla, sense separadors per portar fulls, mida foli de color verd. 
 
3- Un estoig-bossa de roba, no metàl·lic, amb un llapis, una goma, maquineta i sis 
colors.  
 
No cal altre material de classe perquè el donarem a l’escola. 
 
Els dies d’Educació Física han de dur roba d’esport i una samarreta de recanvi.  
 
                             Esplugues, juny de 2019 
 
 

        L’EQUIP DE MESTRES 
ESCOLA CAN VIDALET 

 
MATEMÀTIQUES 

 

Matemàtiques 1. Zoom 
ISBN:9788468255095 

 
ANGLÈS 

 
MACMILLAN 

 

New Tiger 
PUPIL’S BOOK 

ISBN: 978-1-380011-17-6 

 
CONEIXEMENT DEL 

MEDI 
 

Medi social 2 Zoom 
Ed. Vicens Vives 

ISBN: 9788468255101 

 
Una llibreta petita, tapa dura, d’uns 50/80 fulls : AMB MARGE, dues línies de pauta 
Montessori 5 mm. 
 

 
La Llibreria Esplugues ens comenta us farà un descompte d’un 20% en llibres de 
text i d’un 5% en d’altres materials si indiqueu que sou alumnes de l’escola Can 
Vidalet 
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MATERIAL QUE HAN DE PORTAR ELS ALUMNES 

 

Cada nen ha de portar a classe diàriament: 
 
1- una motxilla SENSE RODES flexible, d’una mida adequada per guardar una carpeta. 
 
2- una carpeta senzilla de plàstic, sense separadors per portar fulls, mida foli. 
 
3- Un estoig-bossa de roba, no metàl·lic, amb un llapis, una goma, maquineta i sis 
colors.  
No cal altre material a classe perquè el donarem a l’escola. 
 
Els dies d’Educació Física han de dur roba d’esport i una samarreta de recanvi.  
 
                             Esplugues, juny de 2019 
 

        L’EQUIP DE MESTRES 
ESCOLA CAN VIDALET 

 
MATEMÀTIQUES 

 

Matemàtiques 2. Zoom 
ISBN: 9788468255347 

 
ANGLÈS 

 

New Tiger 
PUPIL’S BOOK  

MACMILLAN 
ISBN: 978-1-380011-18-3 

 
 

CONEIXEMENT DEL 
MEDI 

 

Medi social 2. Zoom  
Editorial Vicens Vives 

       ISBN: 9788468255354 

LECTURA, 
ENTRENAMENT 

LECTOR 
  

QUADERNS DE 
CAPACITATS 

BÀSIQUES 

Raonamnt lògic 2 
TEXT LA GALERA 

ISBN: 84-412-0847-6 

 
Una llibreta gran, tapa dura, d’uns 50/80 fulls: AMB MARGE, dues línies de pauta 
Montessori 2,5mm. 
 

 
La Llibreria Esplugues ens comenta us farà un descompte d’un 20% en llibres de 
text i d’un 5% en d’altres materials si indiqueu que sou alumnes de l’escola Can 
Vidalet. 
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LLIBRES DE TEXT  
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Els llibres de reutilització: Aquests llibres, cada família els haurà de “restaurar”: netejar les 

tapes, esborrar algun escrit...etc. Quan acabi el curs, els haurà de retornar. Si considerem que 

algun alumne no ha estat respectuós amb el material, la família haurà de comprar-los el 

curs següent.  
 

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR ELS ALUMNES A L’ESCOLA 

- una motxilla SENSE RODES flexible. 

- un estoig petit de roba, no metàl·lic per evitar sorolls. 

- un llapis, bolígraf blau o negre i un verd, goma, maquineta i 12 colors . També un regle de 10-15 

cm marcat amb el nom. La resta de material el donarem a l’escola. 

Podeu aprofitar el material del curs passat, fins i tot les llibretes inacabades. No cal comprar-ho tot 
nou!  
Equip per a educació física: roba i calçat esportiu, roba de recanvi. 

    Esplugues, juny de 2019 
        L’EQUIP DE MESTRES 

ESCOLA CAN VIDALET 

 
MATEMÀTIQUES 

 
REUTILITZACIÓ 

Quadern de 
matemàtiques 

Tot Tallers 3r 
Ed.Text La Galera. 

ISBN:  978-84-412-3172-6 

CATALÀ 
 

REUTILITZACIÓ 
 

CATALÀ 
Destreses bàsiques 3. Comprensió lectora 

Ed.Cruïlla 
 

ANGLÈS 
 

New Tiger  
MACMILLAN 

ACTIVITY BOOK. 
ISBN: 978-1-380011-25-1 

 

CONEIXEMENT DEL 
MEDI 

REUTILITZACIÓ 

CASTELLÀ I 
LECTURES 

REUTILITZACIÓ 

 

5 Llibretes,Mida FOLI,tapa dura quadrats 4x4 mm DE 50/80 fulls 
 
2 llibretes de tapa dura, 50/80 fulls amb dues línies de pauta montessori 2,5 mm. 
 

 

La Llibreria Esplugues ens comenta us farà un descompte d’un 20% en llibres de 
text i d’un 5% en d’altres materials si indiqueu que sou alumnes de l’escola Can 
Vidalet 
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Els llibres de reutilització: Aquests llibres, cada família els haurà de “restaurar”: netejar les 
tapes, esborrar algun escrit...etc. 
Quan acabi el curs, els haurà de retornar. Si considerem que algun alumne no ha estat 

respectuós amb el material, la família haurà de comprar-los el curs següent.  

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR ELS ALUMNES A L’ESCOLA 

- una motxilla SENSE RODES flexible. 

- un estoig petit de roba, no metàl·lic per evitar sorolls. 

- un llapis, un bolígraf blau o negre i un altre verd, goma, maquineta i 12 colors . També un regle 

de 10-15 cm marcat amb el nom. La resta de material el donarem a l’escola. 

Podeu aprofitar el material del curs passat, fins i tot les llibretes inacabades.  

Equip per a educació física: roba i calçat esportiu, roba de recanvi. 

      Esplugues, juny de 2019 
        L’EQUIP DE MESTRES 

ESCOLA CAN VIDALET 

 
MATEMÀTIQUES 

 
REUTILITZACIÓ 

Quadern de 
matemàtiques 

Tot Tallers. 4t 
Ed. Text La Galera. 

ISBN: 978-84-412-3173-3  

CATALÀ REUTILITZACIÓ 

ANGLÈS 
MACMILLAN 

New Tiger 
ACTIVITY BOOK 

ISBN:9781380011268  

CONEIXEMENT DEL 
MEDI 

REUTILITZACIÓ 

CASTELLÀ I 
LECTURES 

REUTILITZACIÓ 

 
5 Llibretes, mida foli ,tapa dura quadrats 4x4 mm d’entre 50 a 80 fulls. 
 
2 llibretes de tapa dura, 50/80 fulls amb dues línies de pauta Montessori 2,5 mm 
 

 
La Llibreria Esplugues ens comenta us farà un descompte d’un 20% en llibres de 
text i d’un 5% en d’altres materials si indiqueu que sou alumnes de l’escola Can 
Vidalet 
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LLIBRES DE TEXT 
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Els llibres de reutilització: Aquests llibres, cada família els haurà de “restaurar”: netejar les 
tapes, esborrar algun escrit...etc. 
Quan acabi el curs, els haurà de retornar. Si considerem que algun alumne no ha estat 

respectuós amb el material, la família haurà de comprar-los el curs següent.  

 

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR ELS ALUMNES A L’ESCOLA 

- un estoig petit de roba, no metàl·lic per evitar sorolls. 

- un llapis, bolígrafs de color blau, negre i verd, goma, maquineta, 12 colors, cola de barra, tisores 

de punta rodona. Un regle de 10-15 cm marcat amb el nom. Un compàs que no caldrà portar a 

l’escola fins que se’ls demani.  

Podeu aprofitar el material del curs passat, fins i tot les llibretes inacabades. No cal comprar-ho tot 

nou! 

Equip per a educació física: roba i calçat esportiu, roba de recanvi. 

La resta de material el donarem a l’escola. 
 

      Esplugues, juny de 2019 
        L’EQUIP DE MESTRES 

ESCOLA CAN VIDALET 

 
MATEMÀTIQUES 

 
REUTILITZACIÓ 

CATALÀ 
Projecte Saber Fer. 5è 

Ed.Santillana 
ISBN: 9788491302575 

ANGLÈS 
 

New Tiger  
MACMILLAN 

ACTIVITY BOOK 
978-1-380011-27-1 

CONEIXEMENT DEL 
MEDI 

 
REUTILITZACIÓ 

CASTELLÀ I 
LECTURES 

LECTOGRUP. Eficacia lectora. Rojo 
Ed.TEXT la Galera 

 
3 LLIBRETES, mida FOLI, 50 / 80 fulls, amb quadrats, 4x4 mm, tapa dura, 70gr/m2. 
5 LLIBRETES, Mida FOLI, 50 / 80 fulls en BLANC, Tapa dura,70gr/m2 
 
 

La Llibreria Esplugues ens comenta us farà un descompte d’un 20% en llibres de 
text i d’un 5% en d’altres materials si indiqueu que sou alumnes de l’escola Can 
Vidalet 
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LLIBRES DE TEXT 

NIVELL: 6è                             CURS: 2019-2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els llibres de reutilització: Aquests llibres, cada família els haurà de “restaurar”: netejar les 
tapes, esborrar algun escrit...etc. 
Quan acabi el curs, els haurà de retornar. Si considerem que algun alumne no ha estat 

respectuós amb el material, la família haurà de comprar-los el curs següent.  

 

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR ELS ALUMNES A L’ESCOLA 

- un estoig petit de roba, no metàl·lic per evitar sorolls. 

- un llapis, bolígrafs de color blau, negre i verd, goma, maquineta, 12 colors, cola de barra, tisores 

de punta rodona. Un regle de 10-15 cm marcat amb el nom. Un compàs que no caldrà portar a 

l’escola fins que se’ls demani.  

Podeu aprofitar el material del curs passat, fins i tot les llibretes inacabades. No cal comprar-ho tot 

nou! 

Equip per a educació física: roba i calçat esportiu, roba de recanvi. 

La resta de material el donarem a l’escola. 
Esplugues, juny de 2019 

        L’EQUIP DE MESTRES 
ESCOLA CAN VIDALET 

 
MATEMÀTIQUES 

 
REUTILITZACIÓ 

CATALÀ 
Projecte Saber Fer 6è 

Ed. Santillana 
ISBN: 9788491303237 

ANGLÈS 
 

New Tiger  
MACMILLAN 

ACTIVITY BOOK  
ISBN:9781380011282 

 

CONEIXEMENT DEL 
MEDI 

REUTILITZACIÓ 

CASTELLÀ I 
LECTURES 

LECTOGRUP. Eficacia lectora. Lila 
Ed.TEXT la Galera 

 

3 LLIBRETES, mida FOLI, 50 / 80 fulls, amb quadrats, 4x4 mm, tapa dura, 70gr/m2. 

5 LLIBRETES, Mida FOLI, 50 / 80 fulls en BLANC, Tapa dura,70gr/m2 

La Llibreria Esplugues ens comenta us farà un descompte d’un 20% en llibres de 

text i d’un 5% en d’altres materials si indiqueu que sou alumnes de l’escola Can 

Vidalet 
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MATERIAL ESCOLA CAN VIDALET 
 

 NIVELL: P4                             CURS 2019-2020 
 

Alumnes que faran P4 el curs vinent.  
 

Cal comprar: 

Editorial Teide.  “Tres i mig”: Nombres.  

Editorial Teide. “Quatre i mig”: Nombres. 

Esplugues,  juny de 2019 
     

L’EQUIP DE MESTRES 
ESCOLA CAN VIDALET 

 
 

   
 

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 
 Escola Can Vidalet 

 
 

 

MATERIAL ESCOLA CAN VIDALET 
 

 NIVELL: P4                             CURS 2019-2020 

 

Alumnes que faran P4 el curs vinent.  
 

Cal comprar: 

Editorial Teide.  “Tres i mig”: Nombres.  

Editorial Teide. “Quatre i mig”: Nombres. 

 

 
Esplugues, juny de 2019 

         
L’EQUIP DE MESTRES 

ESCOLA CAN VIDALET 

La Llibreria Esplugues disposarà d’aquest 
material i realitzarà el següent descompte 
a les famílies de l’escola. 

5% en llibres de text 

 

La Llibreria Esplugues disposarà d’aquest 
material i realitzarà el següent descompte 
a les famílies de l’escola. 

5% en llibres de text 
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MATERIAL ESCOLA CAN VIDALET 
 

 NIVELL: P5                             CURS 2019-2020 
 

Alumnes que faran P5 el curs vinent.  
 

Cal comprar: 

Editorial Teide.  “Cinc i mig”: Nombres.  

Editorial Teide. “Cinc i mig”: Operacions. 

 

Esplugues, juny de 2019 
 

    L’EQUIP DE MESTRES 
ESCOLA CAN VIDALET 

 
 
 

 Generalitat de Catalunya 
  Departament d’Educació 
  Escola Can Vidalet 

 
  
 

MATERIAL ESCOLA CAN VIDALET 
 

NIVELL: P5                             CURS 2019-2020 

 

Alumnes que faran P5 el curs vinent.  
 

Cal comprar: 

Editorial Teide.  “Cinc i mig”: Nombres.  

Editorial Teide. “Cinc i mig”: Operacions. 

 
Esplugues, juny de 2019 

         
L’EQUIP DE MESTRES 

ESCOLA CAN VIDALET 

La Llibreria Esplugues disposarà d’aquest 
material i realitzarà el següent descompte 
a les famílies de l’escola. 

5% en llibres de text 

 

La Llibreria Esplugues disposarà d’aquest 
material i realitzarà el següent descompte 
a les famílies de l’escola. 

5% en llibres de text 
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ACTIVITATS DE VACANCES 
Juliol i Agost de 2019 

 
L’Equip de mestres de l’escola CAN VIDALET us recomana uns quaderns i activitats de 

vacances perquè els vostres fills i filles puguin anar fent un repàs d’aquest curs i 

preparar l’entrada del vinent. 

A les llibreries trobareu infinitat d’opcions, de fitxes i quaderns de tota mena. Nosaltres 

en destaquem alguns perquè tingueu una referència. 

Alumnes que faran P4 el curs vinent.  
Quaderns d’exercicis per preparar l’entrada a P4 

 
-  BON ESTIU AMB EN PIU PIU – Editorial CRUÏLLA 

 

PÀGINES WEB en les que poden entretenir-se a la vegada que jugar i divertir-se 
AQUESTS ENLLAÇOS ELS TROBAREU A LA PÀGINA WEB DE L’ESCOLA com a 

RECOMANACIONS d’ESTIU 2019 
 

A més a més, us fem alguns suggeriments d’activitats per fer durant 
les estones de lleure. 
 
Jocs d’estimulació del llenguatge: 
 

 Representar i recordar el que ha fet durant el dia (anar al supermercat, a la 
platja, al parc, mirar un conte, uns dibuixos de la televisió...) 

 Explicar-los i ajudar-los a llegir contes. 

 Llegir rètols (de botigues, de carreteres,...) 

Jocs cognitius: 

 Jugar amb els nombres: comptar els coberts per para la taula, cotxes d’un color, 
joguines, etc.  

 Jocs numèrics (la oca, parxís, cartes, dòminos...). 

 Mirar els números i els dies de la setmana al calendari. 

 Fixar-nos en els colors de la roba, en les formes geomètriques dels objectes. 

 Escriure el seu nom i d’altres que siguin del seu interès (el dels pares, 
germans...). 

Els més grans, poden escriure cartes i/o postals als seus amics, etc.  



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Can Vidalet 
 

 

Jocs manipulatius: 

 

 Jugar amb plastilina, fang, la sorra de la platja, anar enfilant trossos de canyetes, 

macarrons, enganxar en un fil agulles d’estendre, etc.  

 Fer trencaclosques adequats a la seva edat. 

 

Recordeu que també és important seguir treballant els hàbits i les rutines: vestir-se, 

mocar-se, netejar-se quan va al lavabo, cordar-se les sabates, endreçar les joguines, 

parar la taula, fer el llit, etc. 

 

L’equip de professors i el personal de l’escola us desitgem unes bones vacances 

i ens retrobarem a l’inici del curs vinent, el dijous 12 de setembre, en l’horari 

habitual. 

 

 

Esplugues de Ll, 21 de juny de 2019 
EQUIP DE MESTRES 

         Escola Can Vidalet 
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ACTIVITATS DE VACANCES 

Juliol i Agost de 2019 
 

L’Equip de mestres de l’escola CAN VIDALET us recomana uns quaderns i activitats de 

vacances perquè els vostres fills i filles puguin anar fent un repàs d’aquest curs i 

preparar l’entrada del vinent. 

A les llibreries trobareu infinitat d’opcions, de fitxes i quaderns de tota mena. Nosaltres 

en destaquem alguns perquè tingueu una referència.  

 

Alumnes que faran P5 el curs vinent.  
Quaderns d’exercicis per preparar l’entrada a P5 

 
- BON ESTIU AMB LA RITA - Editorial CRUÏLLA 
 

PÀGINES WEB en les que poden entretenir-se a la vegada que jugar i divertir-se 
AQUESTS ENLLAÇOS ELS TROBAREU A LA PÀGINA WEB DE L’ESCOLA com a 

RECOMANACIONS D’ESTIU 2019 
 

A més a més, us fem alguns suggeriments d’activitats per fer durant 
les estones de lleure. 
 

Jocs d’estimulació del llenguatge: 
 

 Representar i recordar el que ha fet durant el dia (anar al supermercat, a la 
platja, al parc, mirar un conte, uns dibuixos de la televisió...) 

 Llegir contes. 

 Llegir rètols (de botigues, de carreteres,...) 

Jocs cognitius: 

 Jugar amb els nombres: comptar els coberts per para taula, cotxes d’un color, 
joguines, etc.  

 Jocs numèrics (la oca, parxís, cartes, dòminos...). 

 Mirar els números i els dies de la setmana al calendari. 

 Fixar-nos en els colors de la roba, en les formes geomètriques dels objectes. 

 Escriure el seu nom i d’altres que siguin del seu interès (el dels pares, 
germans...). 

 Els més grans, poden escriure cartes i/o postals als seus amics, famílies, etc.  
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Jocs manipulatius: 

 

 Jugar amb plastilina, fang, la sorra de la platja, anar enfilant trossos de canyetes, 

macarrons, enganxar en un fil agulles d’estendre, etc.  

 Fer trencaclosques adequats a la seva edat. 

 

Recordeu que també és important seguir treballant els hàbits i les rutines: vestir-se, 

mocar-se, netejar-se quan va al lavabo, cordar-se les sabates, endreçar les joguines, 

parar taula, fer-se el llit, etc. 

 

L’equip de professors i el personal de l’escola us desitgem unes bones vacances 
i ens retrobarem a l’inici del curs vinent, el dijous 12 de setembre, en l’horari 
habitual. 

 

 

Esplugues de Ll, 21 de juny de 2019 
EQUIP DE MESTRES 

         Escola Can Vidalet 
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ACTIVITATS DE VACANCES 

Juliol i Agost de 2019 
 

L’Equip de mestres de l’escola CAN VIDALET us recomana uns quaderns i activitats de 

vacances perquè els vostres fills i filles puguin anar fent un repàs d’aquest curs i 

preparar l’entrada del vinent. 

A les llibreries trobareu infinitat d’opcions, de fitxes i quaderns de tota mena. Nosaltres 

en destaquem alguns perquè tingueu una referència.  

Alumnes que faran 1r el curs vinent.  
Quaderns d’exercicis per preparar l’entrada a 1r 

 
- OPCIÓ A.  BON ESTIU AMB EN PINXO- Editorial CRUÏLLA 

 
- OPCIÓ B.   Llibre “PREPARA ... PRIMER” – Editorial Text la Galera 

(ISBN 978-84-412-2236-6) 
 
 

PÀGINES WEB en les que poden entretenir-se a la vegada que jugar i divertir-se 
AQUESTS ENLLAÇOS ELS TROBAREU A LA PÀGINA WEB DE L’ESCOLA com a 

RECOMANACIONS D’ESTIU 2019 
 
 

A més a més, us fem alguns suggeriments d’activitats per fer durant 
les estones de lleure. 
 

Jocs d’estimulació del llenguatge: 
 

 Representar i recordar el que ha fet durant el dia (anar al supermercat, a la 
platja, al parc, mirar un conte, uns dibuixos de la televisió...) 

 Explicar-los i ajudar-los a llegir contes. 

 Llegir rètols (de botigues, de carreteres,...) 

Jocs cognitius: 

 Jugar amb els nombres: comptar els coberts per para taula, cotxes d’un color, 
joguines, etc.  

 Jocs numèrics (la oca, parxís, cartes, dòminos...). 

 Mirar els números i els dies de la setmana al calendari. 

 Fixar-nos en els colors de la roba, en les formes geomètriques dels objectes. 

 Escriure el seu nom i d’altres que siguin del seu interès (el dels pares, 
germans...). 

Els més grans, poden escriure cartes i/o postals als seus amics, etc.  
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Jocs manipulatius: 

 

 Jugar amb plastilina, fang, la sorra de la platja, anar enfilant trossos de canyetes, 

macarrons, enganxar en un fil agulles d’estendre, etc.  

 Fer trencaclosques adequats a la seva edat. 

 

Recordeu que també és important seguir treballant els hàbits i les rutines: vestir-se, 

mocar-se, netejar-se quan va al lavabo, cordar-se les sabates, endreçar les joguines, 

parar taula, fer el llit, etc. 

 

És important que dediqueu una estona diària a la lectura amb el vostre fill/a: a 

explicar contes, a llegir-los conjuntament, a fer-li preguntes senzilles sobre el que 

han llegit.  Això el pot ajudar a  consolidar el procés de lecto-escriptura, a ampliar 

el seu vocabulari i generar el plaer per la lectura. Igualment, afavoriu situacions 

que li ajudin a tenir més autonomia i petites responsabilitats. 

 

L’equip de professors i el personal de l’escola us desitgem unes bones vacances 

i ens retrobarem a l’inici del curs vinent, el dijous 12 de setembre, en l’horari 

habitual. 

 

Esplugues de Ll, 21 de juny de 2019 
EQUIP DE MESTRES 

         Escola Can Vidalet 
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QUADERNS DE VACANCES 

Juliol i Agost de 2019 
 
L’Equip de mestres de l’escola CAN VIDALET us recomana uns quaderns de vacances 

perquè els vostres fills i filles puguin anar fent un repàs d’aquest curs i preparar 

l’entrada del vinent. 

A les llibreries trobareu infinitat d’opcions, de fitxes i quaderns de tota mena. Nosaltres 

en destaquem alguns perquè tingueu una referència.  

 

Alumnes que faran 2n el curs vinent.  
Quaderns d’exercicis per preparar l’entrada a 2n 

 
OPCIÓ A. Quadern “Vacances amb els Ròbits” de PRIMER curs – Ed. Vicens Vives 
 
OPCIÓ B.  Llibre “PREPARA ... SEGON” – Editorial Text la Galera 

       (ISBN 978-84-412-2237-3) 
 
 

PÀGINES WEB en les que poden entretenir-se a la vegada que jugar i divertir-se 
AQUESTS ENLLAÇOS ELS TROBAREU A LA PÀGINA WEB DE L’ESCOLA com a 

RECOMANACIONS D’ESTIU 2019 
És important que dediqueu una estona diària a la lectura amb el vostre fill/a: a explicar 

contes, a llegir-los conjuntament, a fer-li preguntes senzilles sobre el que han llegit.  

Això el pot ajudar a  consolidar el procés de lecto-escriptura, a ampliar el seu vocabulari 

i generar el plaer per la lectura. Igualment, afavoriu situacions que li ajudin a tenir més 

autonomia i a madurar. 

 

L’equip de professors i el personal de l’escola us desitgem unes bones vacances i ens 

retrobarem a l’inici del curs vinent, el dijous 12 de setembre, en l’horari habitual. 

 
Esplugues de Ll, 21 de juny de 2019 

EQUIP DE MESTRES 
         Escola Can Vidalet 
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QUADERNS DE VACANCES 
Juliol i Agost de 2019 

 
L’Equip de mestres de l’escola CAN VIDALET us recomana uns quaderns de vacances 

perquè els vostres fills i filles puguin anar fent un repàs d’aquest curs i preparar 

l’entrada del vinent. 

A les llibreries trobareu infinitat d’opcions, de fitxes i quaderns de tota mena. Nosaltres 

en destaquem alguns perquè tingueu una referència. Són llibres on trobareu, 

essencialment, exercicis de Llengua i matemàtiques. 

Alumnes que faran 3r de primària el curs vinent. 
Quaderns d’exercicis per preparar l’entrada a 3r 

 
OPCIÓ A.   Llibre “PREPARA ... TERCER” – Editorial Text la Galera 

(ISBN 978-84-412-2238-0) 
 
OPCIÓ B.   Quadern “Vacances amb els Ròbits” de SEGON curs – Ed. Vicens Vives 
 

PÀGINES WEB en les que poden entretenir-se a la vegada que jugar i divertir-se 
AQUESTS ENLLAÇOS ELS TROBAREU A LA PÀGINA WEB DE L’ESCOLA com a 

RECOMANACIONS D’ESTIU 2019 
És important que dediqueu una estona diària a la lectura amb el vostre fill/a: llegir 

contes conjuntament, a fer-li preguntes senzilles sobre el que han llegit, etc.  Això el pot 

ajudar a  millorar la velocitat lectora, la comprensió i el vocabulari així com generar el 

plaer de llegir. 

 

Cal també que practiqueu jocs matemàtics. Sumes, restes, multiplicacions i divisions 

que es puguin calcular mentalment i ràpida. Amb aquest treball reforçaran la capacitat 

de concentració i l’agilitat mental. 

 

Igualment, afavoriu situacions que li ajudin a tenir més autonomia i a madurar. 

L’equip de professors i el personal de l’escola us desitgem unes bones vacances i ens 

retrobarem a l’inici del curs vinent, el dijous 12 de setembre, en l’horari habitual. 

 
 

Esplugues de Ll, 21 de juny de 2019 
 EQUIP DE MESTRES 

                  Escola Can Vidalet 
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QUADERNS DE VACANCES 
Juliol i Agost de 2019 

 
L’Equip de mestres de l’escola CAN VIDALET us recomana uns quaderns de vacances 

perquè els vostres fills i filles puguin anar fent un repàs d’aquest curs i preparar 

l’entrada del vinent. 

A les llibreries trobareu infinitat d’opcions, de fitxes i quaderns de tota mena. Nosaltres 

en destaquem alguns per tal que tingueu una referència. Són llibres on trobareu, 

essencialment, exercicis de Llengua i matemàtiques. 

Alumnes que faran 4t de primària el curs vinent. 
Quaderns d’exercicis per preparar l’entrada a 4t 

 

OPCIÓ A .    Llibre “PREPARA ... QUART” – Editorial Text la Galera 
(ISBN 978-84-412-2239-7) 
 

 

OPCIÓ B .    Quadern de matemàtiques de TERCER curs - PONT - Editorial NADAL 
 Quadern de Llengua de TERCER curs - PONT - Editorial NADAL 
 
 

PÀGINES WEB en les que poden entretenir-se a la vegada que jugar i divertir-se 
AQUESTS ENLLAÇOS ELS TROBAREU A LA PÀGINA WEB DE L’ESCOLA com a 

RECOMANACIONS D’ESTIU 2019 
És important que dediqueu una estona diària a la lectura amb el vostre fill/a: llegir 

contes conjuntament, fer-li preguntes senzilles sobre el que han llegit, etc.  Això el pot 

ajudar a  millorar la velocitat lectora, la comprensió i el vocabulari així com generar el 

plaer de llegir. 

 

Cal també que practiqueu jocs matemàtics. Sumes, restes, multiplicacions i divisions 

que es puguin calcular mentalment i ràpida. Amb aquest treball reforçaran la capacitat 

de concentració i l’agilitat mental. 

Afavoriu situacions ens les quals l’alumne guanyi autonomia i responsabilitat. 

 

L’equip de professors i el personal de l’escola us desitgem unes bones vacances i ens 

retrobarem a l’inici del curs vinent, el dijous 12 de setembre, en l’horari habitual. 

 
Esplugues de Ll, 21 de juny de 2019 

  EQUIP DE MESTRES 
          Escola Can Vidalet 
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QUADERNS DE VACANCES 
Juliol i Agost de 2019 

 
L’Equip de mestres de l’escola CAN VIDALET us recomana uns quaderns de vacances 

perquè els vostres fills i filles puguin anar fent un repàs d’aquest curs i preparar 

l’entrada del vinent. 

A les llibreries trobareu infinitat d’opcions, de fitxes i quaderns de tota mena. Nosaltres 

en destaquem alguns per tal que tingueu una referència. Són llibres on trobareu, 

essencialment, exercicis de Llengua i matemàtiques. 

Alumnes que faran 5è de primària el curs vinent. 
Quaderns d’exercicis fonamentals per preparar l’entrada a 5è 

 
OPCIÓ A.    Llibre “PREPARA ... CINQUÈ” – Editorial Text la Galera 

(ISBN 978-84-412-2240-3) 
 
OPCIÓ B.    Quadern de matemàtiques de QUART curs - PONT - Editorial NADAL 
 Quadern de Llengua de QUART curs - PONT - Editorial NADAL 
 

 
 

PÀGINES WEB en les que poden entretenir-se a la vegada que jugar i divertir-se 
AQUESTS ENLLAÇOS ELS TROBAREU A LA PÀGINA WEB DE L’ESCOLA com a 

RECOMANACIONS D’ESTIU 2019 
És important que dediqueu una estona diària a la lectura amb el vostre fill/a: llegir 

contes conjuntament, fer-li preguntes senzilles sobre el que han llegit, etc.  Això el pot 

ajudar a  millorar la velocitat lectora, la comprensió i el vocabulari així com generar el 

plaer de llegir. 

 

Cal també que practiqueu jocs matemàtics. Sumes, restes, multiplicacions i divisions 

que es puguin calcular mentalment i ràpida. Amb aquest treball reforçaran la capacitat 

de concentració i l’agilitat mental. 

 

Afavoriu situacions ens les quals l’alumne guanyi autonomia i responsabilitat. 

L’equip de professors i el personal de l’escola us desitgem unes bones vacances i ens 

retrobarem a l’inici del curs vinent, el dijous 12 de setembre, en l’horari habitual. 

  
Esplugues de Ll, 21 de juny de 2019 

  EQUIP DE MESTRES 
        Escola Can Vidalet 
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QUADERNS DE VACANCES 
Juliol i Agost de 2019 

 

L’Equip de mestres de l’escola CAN VIDALET us recomana uns quaderns de vacances 

perquè els vostres fills i filles puguin anar fent un repàs d’aquest curs i preparar 

l’entrada del vinent. 

A les llibreries trobareu infinitat d’opcions, de fitxes i quaderns de tota mena. Nosaltres 

en destaquem alguns perquè tingueu una referència. Són llibres on trobareu, 

essencialment, exercicis de Llengua i matemàtiques. 

 

Alumnes que faran 6è de primària el curs vinent. 
Quaderns d’exercicis fonamentals per preparar l’entrada a 6è 

 

OPCIÓ A.     Llibre “PREPARA ... SISÈ” – Editorial Text la Galera  
(ISBN 978-84-412-2241-0) 

 
OPCIÓ B .   Quadern de matemàtiques de CINQUÈ curs - PONT - Editorial NADAL 
 Quadern de Llengua de CINQUÈ curs - PONT - Editorial NADAL 
 

ENGLISH 
http://www.funenglishgames.com 

http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/index.html 
 
 

 

PÀGINES WEB en les que poden entretenir-se a la vegada que jugar i divertir-se 
AQUESTS ENLLAÇOS ELS TROBAREU A LA PÀGINA WEB DE L’ESCOLA com a 

RECOMANACIONS D’ESTIU 2019 
És important que el vostre fill/a continuï practicant la lectura diària . Això el pot ajudar a  

millorar la velocitat lectora, la comprensió i el vocabulari així com generar el plaer de 

llegir. 

 

Cal també que practiqueu jocs matemàtics. Sumes, restes, multiplicacions i divisions 

que es puguin calcular mentalment i ràpida. Amb aquest treball reforçaran la capacitat 

de concentració i l’agilitat mental. 

Afavoriu situacions en les quals l’alumne guanyi autonomia i responsabilitat. 

 

L’equip de professors i el personal de l’escola us desitgem unes bones vacances i ens 

retrobarem a l’inici del curs vinent, el dijous 12 de setembre, en l’horari habitual. 

  

 Esplugues de Ll, 21 de juny de 2019 
EQUIP DE MESTRES 

Escola Can Vidalet 

http://www.funenglishgames.com/
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QUADERNS DE VACANCES 
Juliol i Agost de 2019 

 
Seguint la normativa del Departament d’Educació, els mestres de les escoles 

d’Esplugues, conjuntament amb els professors d’Institut, han elaborat uns dossiers de 

treball de vacances. Són obligatoris per als alumnes que han suspès l’àrea i per a 

aquells que el professor indiqui a l’informe. 

Aquesta feina l’hauran de lliurar a l’institut i els valdrà com a nota de classe. 

El dossier de treball se’l poden descarregar des de la pàgina web del centre o bé 

comprar-lo a l’escola. 

L’equip de professors també us recomana els següents materials. 

Alumnes que faran 1r d’ESO el curs vinent. 
Quaderns d’exercicis fonamentals per preparar l’entrada a l’ESO 

 

OPCIÓ A.    Quadern de matemàtiques de SISÈ curs - PONT - Editorial NADAL 
 Quadern de Llengua de SISÈ curs - PONT - Editorial NADAL 
 
OPCIÓ B.     Quadern de vacances de SISÈ curs - Editorial NADAL 
   Quadern de vacances de SISÈ curs- Editorial Vicens Vives 
 

PÀGINES WEB en les que poden entretenir-se a la vegada que jugar i divertir-se 
AQUESTS ENLLAÇOS ELS TROBAREU A LA PÀGINA WEB DE L’ESCOLA com a 

RECOMANACIONS D’ESTIU 2019 
 
Gràcies a aquelles famílies que heu col·laborat amb nosaltres amb l’educació dels 

vostres fills perquè educar no és un fet aïllat sinó que ho hem de fer entre tots. 

Aprendre és un fet social. Alguns de vosaltres ja us acomiadeu definitivament després 

de molts anys d’haver estat a la nostra escola. Esperem que recordeu amb gratitud la 

feina que, entre tots hem fet. 

 

Famílies,  penseu que l’educació és “pluja fina”, que cada paraula que es diu avui  pot 

tenir sentit per al vostre fill/a molts anys més tard però que amb paciència, afecte i el 

vostre model tot arriba a bon port. Confieu amb el temps. 

Els professors i personal de l’escola us acomiadem i us desitgem un bon estiu. 
 

Esplugues de Ll, 21 de juny de 2019 
EQUIP DE MESTRES 

         Escola Can Vidalet  
    


