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PROPOSTES D’ESTIU 4T EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2020 

 

Per tal que els vostres fills puguin gaudir de les vacances d’estiu i repassar tot allò                

que hem fet durant el curs escolar, us proposem que treballeu juntament amb ells les               

següents activitats:  

Llegir un llibre, adient a la seva edat, en català i un llibre en castellà. 

Podeu repassar les operacions bàsiques de matemàtiques que hem treballat          

durant aquest curs, com per exemple la suma i la resta portant-ne, la multiplicació,              

les taules de multiplicar i la divisió d’una xifra. 

A més també es pot treballar la llengua ajudant a casa fent la llista de la compra,                 

escoltant cançons en català i castellà, mirant una estona els dibuixos de tv3... 

També com cada any recomanem que els vostres fills i filles facin els quadernets              

següents: 

1. Quadern de Llengua 4t Primària. Editorial Nadal. Exercicis fonamentals per          

preparar l’entrada al cicle superior. 

2. Quadern de Matemàtiques 4t Primària. Editorial Nadal. Exercicis        

fonamentals per preparar l’entrada al cicle superior 
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PROPOSTES D’ESTIU 5è EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2020 

Enhorabona, ja hem acabat aquest curs tan diferent!  

Arriben les vacances i els vostres fills i filles es mereixen descansar i gaudir              

d’activitats de platja, bosc, muntanya...aquest curs ha estat molt difÍcil per a tots/es.  

Entre tot això cal també dedicar una estoneta diària a realitzar tasques per repassar              

el que hem treballat al llarg d’aquest curs. Us proposem: 

Repassar les operacions bàsiques treballades: la suma i la resta portant-ne,           

la multiplicació, les taules de multiplicar i la divisió.  

Llegir un llibre, adient a la seva edat en català i un llibre en castellà. 

Es pot treballar la llengua ajudant a casa fent la llista de la compra, escoltant               

cançons en català i castellà, fent receptes, escrivint un email a algú... 

Treballar els hàbits com fer-se el llit cada matí, endreçar la seva habitació,             

doblegar la seva roba, parar la taula, ajudar en la cuina… 

Com cada curs us recomanem fer un repàs dels continguts treballats a les àrees de               

llengua i matemàtiques, amb l’ajuda d’aquests quadernets:  

 

Quadern Pont de llengua 5è de Primària. 
Editorial Nadal. Exercicis fonamentals per 

preparar l’entrada a 6è curs. 
                                                                 

 
     Quadern Pont de 

Matemàtiques de 5è de 
Primària. Editorial Nadal. 
 Exercicis fonamentals per 

preparar l’entrada a 6è curs. 
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Cuaderno Puente de lenguaje 5º de Primaria. Editorial Nadal-Arcada. 
 Ejercicios fundamentales para preparar la entrada a 6º curso.       

 
 

Us desitgem un BON ESTIU A TOTHOM !!! 

José Ramón, Montse i Charline. 
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PROPOSTES D’ESTIU 6è EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2020 

Arriba l’estiu i comencem vacances, el curs ha estat diferent però poc a poc tornem a la                 

vida normal i a l’estiu hem de gaudir de la platja, dels amics, de la família... 

Hi ha activitats que podem fer, com per exemple: 

- Segur que els darrers mesos a casa tothom ha ajudat molt, i hem de continuar               

igual. 

- Llegir llibres i aventures gràfiques. 

- No deixis de ser un artista! Si fas una petita cerca per internet pots trobar               

moltíssimes manualitats, dibuixos, etc. 

- Fer esport! Amb molta cura: crema solar, ombra i aigua. 

- Cuinar és també molt divertit i el resultat és molt agraït per a tots. 

- Fes un diari explicant les coses que fas, també ho pots vestir amb la teva               

imaginació i el dia de platja pots ser un pirata o un nàufrag.  

I com cada curs us recomanem fer un repàs dels continguts treballats a les àrees de                

llengua i matemàtiques, amb l’ajuda d’aquests quadernets:  

 

 

 

 

 

 
Quadern Pont de llengua 6è de Primària. Editorial Nadal. Exercicis fonamentals 

per preparar l’entrada a 1r d’ESO.  
Quadern Pont de llengua 6è de Primària. Editorial Nadal. Exercicis fonamentals 

per preparar l’entrada a 1r d’ESO.  
 

Els mestres de la comunitat dels grans us desitgem un estiu fantàstic! 
 


