
 

COM PODEM AJUDAR ALS NOSTRES FILLS I FILLES DURANT LES VACANCES D'ESTIU? 

Comencen les vacances i des de l’escola us volem fer uns suggeriments: 

 

ADQUISICIÓ D’HÀBITS 

Ara que no tindreu tanta pressa és un bon moment per fomentar l’autonomia a l’hora de menjar, vestir-se, 

rentar-se les mans, endreçar el que han escampat, col·laborar en alguna petita tasca domèstica... 

Podem ajudar-los a parlar millor, pronunciant bé les paraules, fent les frases completes, a escoltar i parlar 

quan toca, a acabar qualsevol cosa que comencin... 

 

DESCOBERTA D’UN MATEIX 

És un bon moment pel desenvolupament psicomotriu: 

- córrer per la platja, nedar, traginar galledes, fer pastetes.. 

- caminar per la muntanya, pujar per aquí, baixar per allà, saltar... 

- anar en bicicleta , patinar.. 

- jugar amb la pilota (botar-la, enlairar-la, “fer passes”, tirar-la a la paret i recollir-la...) 

- jugar amb els pares, germans, amics, a jocs organitzats:         

- “conillets a amagar”. 

-  ”1,2,3, pica paret”. 

- ”escarabat Bum, Bum”. 

- ”la bruixa dels colors”.  

- ”sota el pont”. 

- ”el rei mana...” 

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL 

En aquesta època sortireu més fora de casa. Aprofiteu per  fer-los observar la vida de la gent, els animals i 

plantes, les festes populars.. Les vostres explicacions en viu seran molt valuoses. 

 

COMUNICACIO I LLENGUATGES 

Aprofiteu qualsevol ocasió per parlar : expliqueu vosaltres i deixeu que s’ expliquin ells. No oblideu els 

contes!  

Podeu jugar a: 

-“veig, veig...., coses que el seu nom comença per ..” 

-“Kal-i-kathua” (la paraula màgica si no me´n recordo de cap) dir noms de:  ocells, flors, animals de la 

granja, animals que viuen al mar, fruites, personatges de contes, arbres... 



 

 
Feu-los comptar qualsevol cosa que tingueu a mà:  pedres, petxines, botons, caramels , mitjons...                                                                                
 Podeu jugar a : 

 cartes  (infantils o utilitzant-ne només algunes) 

 domino   

 memory 

 la  oca 
 
Poseu al seu abast papers, retoladors, ceres, tisores, pega, plastilina... 
 

Es recomana:  

 Practicar l’ escriptura del seu nom i cognom. 

 Practicar les grafies del 0 al 6 i el compteig. 

 Exercitar el càlcul mental amb preguntes com:  
“Jugo damunt la taula amb cinc peces ; si dues cauen a terra, quantes em queden damunt la 
taula? 
“Tinc dos cotxes de metall; si l´avi me´n regala tres més, quants en tinc ara? 

 Deixar-los escriure lliurement:  
       llistes (de la compra, noms de companys, de la família...), el que han dibuixat. 

 Fixar-se en el text escrit : rètols , contes ... 

 Dibuixar lliurement. 

 Practicar les línies i sanefes de grafisme realitzades al llarg del curs. 

 

Recordeu que podeu anar a la Biblioteca del Prat!! A la pàgina web de l’escola trobareu unes 
recomanacions de llibres que ens han passat des de la biblioteca del Prat que podreu agafar en 
préstec des d’allà. 

 

Practiquem a Internet: Symbaloo 

El Symbaloo és un plafó molt visual que ens permet agrupar enllaços per poder treballar on-line diferents 
webs. 

Des de l’escola hem creat aquest panell perquè podeu treballar fàcilment des de casa. Us animem a 
entrar:  

Educació Infantil Tarradellas: https://www.symbaloo.com/mix/infantiltarra 

 

I SOBRETOT, NO OBLIDEU QUE L’ESTIU ÉS EL MILLOR TEMPS PER GAUDIR, DIVERTIR-SE I 
DESCANSAR!  

BONES VACANCES!!! 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/ceiptarra/
https://www.symbaloo.com/mix/infantiltarra

