
PROPOSTES D’ACTIVITATS PER FER AQUEST ESTIU 

 

Activitats en l’àmbit lingüístic: 

1. Redactar un diari explicant que han fet, anècdotes del dia, retalls d’imatges, com t’has sentit… durant els dies que no han anat a 
l’escola i durant els dies que si has pogut anar. Pot ser un diari virtual amb enllaços, vídeos... 

2. Escriure contes, històries, cançons, poemes… Poden ser en diferents idiomes (català, castellà o anglès). 
3. Pots elaborar un còmic, planifica com serà, quins personatges hi haurà, on passarà la història. 
4. Llegir contes, llibres, revistes, còmics. Pots entrar a l’Ebiblio i descarregar-te el que més t’agradi. 
5. Entrenat en la lectura: http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html  
6. Repassar les normes ortogràfiques que més et costen: http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html  
7. Enregistra àudios explicant un conte, una història, fen una descripció... 
8. Fer vídeos curts amb el mòbil de moments de la vida quotidiana, recorda de fer un guió i assajar-ho abans de gravar. 
9. Visitar museus virtuals: http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/museus/virtuals/  (com per exemple: la visita el castell medieval que 

vam fer)  i fer relats, dibuixos... de la visita. Buscar informació d’alguna obra que els hagi interessat. 
10. Visualitzar pel·lícules, documentals i altres programes com: InfoK, Dinamiks, Manduka, Una mà de contes, Què, qui, com? 

Fish&Chips i recollir en el diari idees o aspectes destacats.  
11. Pensar i planificar llocs que voleu descobrir o anar a visitar. Buscar quin itinerari podeu fer (utilitzeu el google maps). 
12. Preparar alguna entrevista d’opinió sobre algun tema del seu interès. (per exemple: recordeu l’entrevista que vau realitzar el 

músic Joan vidal ) Podeu preperar una entrevista a algú que considereu important per a vosaltres. 

 

Activitats en l’àmbit de matemàtiques: 

1. Elaborar una gràfica de temperaturas. Observar i fer un recull sistemàtic de la temperatura que marca el termòmetre cada dia a 
una mateixa hora del dia durant dos setmanes. En acabar podeu fer una gràfica que reculli aquestes dades tot indicant la mitjana 
i explicar què s’hi observa. Si no es disposa de termòmetre es pot consultar la pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya. 

2. Activitats de Geometria: 
https://www.aprenentamblesmans.cat/educacio-primaria/  

3. Cuinar; Segueix una recepta entenent cada pas (Llengua: lectura i comprensió lectora) i mesurant les quantitats que diu la recepta 
(Matemàtiques: calcular les mesures amb la balança). Pots fer receptes senzilles com: gelats, granissats, batuts, gelatina, truites, 
galetes, magdalenes ...  

4. Ajudar en la neteja i les taques de casa: parar taula, ordenar i netejar l’habitació, llençar la deixalla al contenidor, rentar els plats, 
… (Aprenentatge competencial) . 

5. Anar a comprar amb els pares i mares, fer càlculs aproximats de la compra, ordenar preus dels productes partint del tiquet de 
compra, calcular el canvi que han de tornar, pensa quina oferta és la més adequada... 

6. Estimar el cost del compte del restaurant. 
7. Quant val anar al cinema? I al teatre? I al museu amb la família? Hi ha abonaments? 
8. En un mapa o Google maps buscar el camí a seguir durant una excursió i organitza-la, què necessitareu: menjar, beguda, estris... 
9. En un plànol cercar els llocs que volem visitar (camí més curt, camí més llarg,...) 
10. Visualitzar un conjunt de vídeos sobre la geometria per repassar alguns aprenentatges: 

https://www.youtube.com/watch?v=rJ2y_qiRe54 
11. Jugar amb jocs de taula ( Catan, parxís, escacs, dòmino, l’oca, jocs de cartes, Rummykub, Scrabble, Monopoly…)  (pots construir-

ne de nous). 
12. Fer puzzles (també els pots inventar i resoldre’ls) 
13. Tangram 
14. Fer construccions amb Lego. 
15. Fer polseres. (Plàstica) Poden ser de macramé o d’escoobido, o de boletes. Trobaràs tutorials a Youtube.  
16. Escoltar diferents estils de música i ballar. (música).  

 

Activitats en l’àmbit de coneixement del medi: 

1. Consulteu cada dia la informació que donen els mitjans de comunicació i els portals del Departament de Salut com: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/. Feu un comentari cada dia sobre la situació (en un blog, en un 
clip de vídeo, etc.). 

2. Visitar ciutats i llocs del món a través del google Earth. 
3. Buscar informació sobre les vacunes. Què són? Per a què serveixen? Com funcionen? Perquè no hi ha una vacuna per 

Coronavirus? Perquè creus que és convenien vacunar-se?...etc. 
4. Buscar informació sobre aquells dubtes que t’hagin sortit de les diferents etapes treballades en la  línia del temps i fer-ne una 

presentació power point. 
5. Acabar tasques pendents de la línia del temps que hem treballat durant el tercer trimestre. 

 



Activitats d’experimentació i art: 

1. Realitzar algun dels experiments del canvi climàtic: 

a. Experiment 1: la capacitat calorífica del CO2. 
b. Experiment 2: Fem CO2. 
c. Experiment 3: El desglaç, la pujada del nivell del mar i la salinització. 
d. Experiment 4: El vapor d’aigua. 

2. ALTRES experiments que podeu consultar: http://www.xtec.cat/iesemperadorcarles/gruiz/index/index2.htm 

3. Crear màquines simples o compostes amb materials reciclats que tingueu a casa. (podeu inventar una nova màquina). 

4. Experimentar amb diferents elements: sorra, aigua, gel, fang, plastilina, gelatina, colorants ... (Activitat manipulativa i plàstica). 

5. Experimentar amb bombolles gegants de sabó (Activitat manipulativa i plàstica). 

6. Crear una escenificació d’alguna pintura o obra d’art (com la del renaixament o el barroc en la línia del temps) 

7. Fer fotografies o gravacions de les observacions realitzades en el vostres experiments. (fer un bon muntatge) 

8. Realitzar un lapbook o maqueta sobre el canvi climàtic. 

 

ACTIVITATS PER FER A L’AIRE LLIURE: 

1. Banyar-se a la platja, a la piscina, al riu ... (Educació física, descoberta de l’entorn, medi natural).  

2. Fer dibuixos al natural (Plàstica i medi natural). Quan surtis d’excursió amb els pares, agafa un quadern i uns llapis de colors; 
trobaràs paisatges i coses ben boniques per dibuixar.  

3. Excursions a peu (Geografia: orientació en el mapa i ús de la brúixola). 

4. Sortides amb bicicleta (Geografia: Orientació en el mapa).  

5. Observar insectes i animals en el seu hàbitat natural (Medi Natural) . 

6. Fer esport: futbol, tennis, bàsquet, tennis taula ... (Educació física: Aprendre a guanyar i perdre, jugar en equip, seguir les normes 
del joc ...). 

7. Viatjar: Fer la llista de què necessitem (Llengua), descobrir el lloc on anem de vacances i preparar possibles activitats a fer 
(Aprenentatge competencial)  

8. Jardineria: Plantar plantes, regar, fer un hort.... (Medi Natural).  

9. Descobrir les estrelles, les constel·lacions, veure estels fugaços .... (Medi Natural). 

10. Fer fotografies de l’entorn, de les pròpies vivències... (Plàstica i medi natural)  

11. Joc lliure en el que els infants inventin, improvitzin, experimentin, provin, descobreixin... (Aprenentatge competencial)  

 

ALTRES ACTIVITATS RECOMANABLES: 

1. Anar a jugar i/o dormir a casa d’un amic/ga.  

2. Sortir a dinar/sopar a fora amb la família.  

3. Descobrir algun poble desconegut.  

4. Anar a veure una pel·lícula de cinema a la fresca.  

5. Fer amics/gues noves.  

6. Visualitzar una obra de teatre, concert, musical… 

PER ACABAR, TAMBÉ US ACONSELLO REPASSAR ALGUNA DE LES ACTIVITATS QUE HEM ANAT FENT DURANT EL 

TERCER TRIMESTRE DE LA LÍNIA DEL TEMPS. 

 

QUE TINGUEU UN MOLT BON ESTIU!   

US TROBARÉ MOLT A FALTAR! UNA ABRAÇADA BEN FORTA! 

 

ELISABET 

 


