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Has acabat el curs i ara arriben les vacances esperades d’estiu.
Tot i estar de vacances et fem arribar un llistat de d’activitats. És
important que en facis el màxim possible, per poder començar el nou curs
amb energia.
Et proposem una sèrie d’activitats que pots recollir en un diari d’estiu:
enganxant fotos , fent dibuixos, escrivint experiències viscudes,.... També
t’animem a tenir una capsa ben bonica per anar omplint amb records
d’estiu: petxines, fotos, entrades de llocs, fulles, regals, etc… que podràs
ensenyar al setembre quan ens retrobem a l’escola.
●

Aquestes activitat són:

1. Banya’t a la platja, a la piscina, al riu …
2. Vés un dia a la Creu o als boscos del voltant i fes
dibuixos al natural.
3. De bon matí o al vespre ves en bicicleta fins Arenys pel
passeig.
4. Descobreix, caminant, la gran diversitat de parcs i rials
que hi ha a Canet i els seus voltants .
5. Observa animals en el seu hàbitat natural i fes un recull
en el diari de vacances.
6. Fes fotografies de l’entorn i de les activitats que vas realitzant i pots
afegir-les al diari o desar-les a la capsa d’estiu.
7. Observa les llàgrimes de Sant Llorenç (pluja d’estels) al voltant del 12
d’agost. Per fer-ho et recomanem que vagis a la platja o a la muntanya.
Estira’t mirant el cel, espera i escolta el silenci.
8. Juga al parc, a la platja, al carrer, a la plaça, ... jugar lliurement amb els
amics (guardant les distàncies de seguretat), improvisa, experimenta,
descobreix…

9. Si algun dia mires la tele, mira dibuixos en versió DUAL (llengua
anglesa). Mirar pel·lícules educatives I documentals en diferents idiomes.
10. Dorm a l’aire lliure o a casa d’un amic/ga.
11. Apaga la tablet, la Nintendo,... això només et fa perdre un munt
d’experiències úniques.
12. Col·labora en les tasques de casa: fes-te el llit, para taula, treu la
brossa, anar a comprar, fer la llista de la compra, ajudar al pagament i
calcular el canvi.
13. Surt a la nit amb una llanterna a caçar sorpreses. Descobriràs els ulls
brillants d’un gat, una cuca de llum, un gripau…
14. Juga a cartes, tres en ratlla, parxís, muntar puzzles, maquetes,...
15. Fes almenys dos nous amics o més.
16. Vés a sopar a la platja amb la família o els amics. Escriu en una llista,
tot el què necessites. No et descuidis la jaqueta. Pot refrescar a la nit.
17. Si marxes de viatge, apunta en una llista les coses bàsiques que
necessites.
18. Llegeix llibres, revistes perquè sí, perquè agrada.
19. Dedica un temps a omplir un quadern de vacances si
vols. N’hi ha de molt divertits i en Anglès tens Oxford
holiday English (1r, 2n, 3r, 4t) o Holiday World Activity( 5è i
6è)
20. Aprèn una cançó en anglès.
21. Aprofita totes les activitats que el nostre poble o les del poble on
passis les vacances. Segur que són moltes i ben variades.
I sobretot....

sigues molt feliç
Ens veiem al setembre amb els deures fets!
Equip de mestres

