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PROPOSTES D’ESTIU 1r EDUCACIÓ PRIMARIA 2020 

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

de platja, bosc, muntanya..., Ja que aquest curs ha estat molt difÍcil per a tots.  

Però ara tot jugant poden gaudir d’aspectes que els ajudaran al seu desenvolupament i 

que potenciaran la seva autonomia.  

 

Us posem uns quants exemples:  

- Seguir treballant els hàbits com posar-se i treure’s la roba, rentar-se les mans, fer 

el llit, ajudar a parar taula, recollir joguines, escoltar, agafar el llapis... 

- Jocs sensorials: que els fan descobrir coses noves a través dels sentits: 

endevinar sons i sorolls, imitar sons, olorar coses noves, endevinar coses amb el 

tacte... 

- Jocs lingüístics: cantar cançons, practicar endevinalles, conversar, practicar 

l’escriptura, sobretot la lectura en veu alta. Aquí també entraria la part de lectura 

de contes amb els vostres fills, fer-los gaudir escoltant, descobrint tot el que un 

conte té de màgia pels nens i nenes. 

- Jocs motors: caminar descalços per la sorra, saltar, rodolar, nedar, arrossegar-

se... I també treballar activitats que ens ajuden a millorar la motricitat fina: fer 

collarets, retallar, dibuixar, fer receptes, plastilina... 

 

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 de Llengua 1r Primària. 
Editorial Nadal. Exercicis fonamentals per 
preparar l’entrada al 2n curs.  

- Quadern de Matemàtiques 1r Primària. 
Editorial Nadal. Exercicis fonamentals per 
preparar l’entrada al 2n curs.  

 

L’equip de mestres de 1r 
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PROPOSTES D’ESTIU 2N EDUCACIÓ PRIMARIA 2020 

 

Enhorabona, ja hem acabat aquest curs tan diferent!  

 

Ara és temps per descansar i gaudir de l’estiu... anar a la platja, estar amb els amics 

i la família, i fer allò que més us agrada! 

Per tal que pugueu repasar tot allò  que hem fet el curs escolar us proposem 

treballar les següents activitats: 

 

 Llegir algun llibre que us agradi en català i un altre en castellà i fer un dibuix i 

copiar el paràgraf que més t'hagi agradat. 

 Elaborar un diari explicant coses divertides que us passen cada dia. 

 Repassar la numeració fins al 999 i fer sèries +1, +2, +3, +5, -1 

 Fer sumes portant-ne i restes sense portar. 

 

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 de Llengua 2n Primària. Editorial Nadal. Exercicis fonamentals per 

preparar l’entrada al 3r  curs.  

 Quadern de Matemàtiques 2n Primària. Editorial Nadal. Exercicis fonamentals 

per preparar l’entrada al 3r curs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

L'equip de mestres de 2n 
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PROPOSTES D’ESTIU 3R EDUCACIÓ PRIMARIA 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, tant atípic que hem passat,  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 i fer-ne un 

petit resum  explicant allò que més els hi hagi agradat.  

 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.  

 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:  

o Quadern de Llengua 3r Primària. Editorial Nadal. Exercicis fonamentals 

per preparar l’entrada al 4rt  curs.  

o Quadern de Matemàtiques 3r  Primària. Editorial Nadal. Exercicis 

fonamentals per preparar l’entrada al 4rt curs.  

 

  

 

 

L’equip de mestres de 3r 


