
 
 

Deures d'estiu

L'estiu és per gaudir del bon temps,de moments d'esbarjo,
d'amics, d'oxigenar-te i d'aprendre de manera molt diferent.
Recorda que els coneixements no només es troben en els
llibres, que observant, escoltant, preguntant a la gent que sap
més que tu, s'aprèn molt. Els tutors i la tutora d'aquest curs
volem demanar-te que intentis trobar moments especials, únics,
que et permetin recordar tot el que has après durant aquest
curs.
Un professor italià va donar aquests deures als seus alumnes i a
nosaltres ens han agradat molt. A veure si els aconsegueixes fer
tots! Si es així, al setembre ens agradaria  que tornessis a la
teva escola i ens ho vinguessis a explicar.
1. De bon matí, si estàs de vacances a la costa, camina sol/a
per la vora del mar. Mira com el sol es reflecteix a l'aigua
pensant en les coses que t'agraden més de la vida. T'ajudarà a
sentir-te feliç.
2. Intenta utilitzar totes les paraules noves i les frases fetes que
has après aquest any: podràs dir més coses, podràs pensar més
coses i aquest fet et farà sentir més lliure.
3. Llegeix el màxim possible sense cap obligació; busca el teu
espai i moment. Llegeix perquè l'estiu t'inspira aventures i
somnis, llegeix perquè et dona la gana, llegeix perquè sents que
ho necessites. Llegint, et sentiràs com els ocells volant. Llegeix
perquè és la millor rebel·lió. Comparteix les teves lectures,
passa per la biblioteca i prova llibres sense compromís. 
4. Evita totes les coses, situacions i personatges que et facin
sentir negatiu/va i buit/da. Cerca situacions estimulants i amics
que t'apreciïn  i t'entenguin per ser com ets.

 



 
 

 
5. Si et sents trist/a o espantat/da, no et preocupis. L'estiu, com
totes les grans coses, trastoca l'ànima. Intenta escriure un diari on
puguis plasmar els teus sentiments. Comparteix-lo amb qui
vulguis, però discretament.
6. Balla sense sentir-te avergonyit/da. Allibera tensions, crida,
salta. Molt. I què? 
7. Almenys una vegada has de veure com surt el sol. Estigues en
silenci i respira. Tanca els ulls. Valora el que tens, no exigeixis res
si no t'ho mereixes, pensa-hi.
8. Practica molt esport. Camina. Neda. Vés amb bicicleta. Hi ha
molts camins per a descobrir, organitza sortides de tarda amb
amics, munteu-vos la vostra pel·lícula.
9. Compte amb les xarxes socials, els mòbils i les consoles. La
vida no té 5 polzades, es veu molt millor sortint a fora amb amics;
quedar-se a casa amb màquines insensibles no pot omplir igual i
els desconeguts amb qui jugues online són això, desconeguts.
Fes un ús responsable de les xarxes. La prioritat sempre ha de
ser  la paraula i no el xiulet d'un dispositiu electrònic. 
10. Recorda què has après a l'escola, no només els continguts
curriculars, hi ha coses que t'emportes per tota la vida i potser ara
no ets -encara- capaç de valorar.
11. Sigues feliç com el sol, indomable com el mar. No et deixis
entabanar per promeses de persones que no t'inspiren confiança.
12. Sigues sempre educat/da, respectuós/a amb tothom i estigues
disposat a ajudar sense esperar res a canvi. Caminar amb el
volum del teu Mp3 a tot drap pot molestar a la gent i és una
manca de respecte a part de ser una estupidesa tenint en compte
que fa molt de temps que es van inventar els auriculars.
 



 
 

 
13. Gaudeix de pel·lícules i cançons amb diàlegs i lletres
emotives si pot ser en versió original amb subtítols si et fan falta.
Això t'ajudarà a millorar les teves habilitats lingüístiques i les
teves oportunitats de somiar. No deixis que la pel·lícula acabi
amb els títols de crèdit, viu l'experiència tot l'estiu. La cançó de
l'estiu no és la millor cançó, és la que està més de moda, busca
la cançó que t'aporti alguna cosa estigui o no de moda.
14. Durant el dia o la nit, somia en com pot ser la teva vida.
Durant l'estiu, reuneix forces per no rendir-te mai per perseguir
els teus somnis. La música i la lectura poden ajudar-te.
15. Utilitza la ironia i el sentit de l'humor, juga buscant
complicitats, sigues original. Ets únic o única!
16. Recorda que començaràs 1r d'ESO i que cal que estiguis
preparat/da amb coneixements, habilitats, actituds i valors!
Et deixem un link perquè practiquis.
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/orientacions/activitat
sestiu
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