
 

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

Arriba l'estiu, i tenim per endavant  gairebé tres  mesos de vacances. Pel que fa a les  feines / activitats 
que  poden realitzar els vostres fills/es durant aquest llarg parèntesi estival, des de l’escola us 
suggerim: 

Compartir el màxim de temps possible amb els vostres infants. De quina manera? A continuació 
us donarem alguns exemples:  

Nedant, esquitxant, gaudint de la platja i la piscina. 

Construint castells de sorra, plens de somnis. 

Rient junts, parlant amb calma, sense presses… 

Però com durant aquest període d’estiu hi haurà temps per tot, els alumnes que hagin suspès alguna 
àrea de competències bàsiques hauran de fer, OBLIGATÒRIAMENT, el dossier que li facilitarem des 
de l’escola. Al setembre hauran de portar-lo, acabat, al seu tutor/a de l’institut. 

Per tot l’alumnat que finalitza sisè, aquí teniu algunes recomanacions per començar el proper curs de la 
millor manera possible: 

Relacionat amb l'escriptura poden fer: 

-Escriure cartes, correus electrònics o postals a algú que viu lluny. També us animem que envieu a 
l’escola. L’adreça és:  

Escola Josep Tarradellas,  
Carrer Pau Casals 140-144, 
08820 El Prat de Llobregat  
 
La direcció de correu, a8032725@xtec.cat 

Al setembre veurem quantes ens han arribat i les compartirem amb la resta de companys/es.  

-Escriure peus de foto a l'àlbum personal explicant la història que hi ha darrera cadascuna. 

 -Fer un diari d'estiu on es poden anar apuntant els fets més importants de les vacances. 

- Redactar una notícia d’algun fet interessant de l’estiu. 

- Descriure un paisatge que t’hagi cridat l’atenció ( de platja, de piscina, del càmping…) 
 

Relacionat amb la lectura 

Compartir estones de lectura adults/infant. 

Cal escollir llibres adequats al seu nivell i als seus gustos i interessos.  

Recordeu que teniu a la vostra disposició una gran col·lecció de llibres a la biblioteca del Cèntric, on el 
préstec és gratuït.  

A continuació us recomanem exemplars adients a l’edat del vostres fills/es ( de 10 a 12 anys): 

La pilota Japler       El Doctor Proctor y los polvos tirapedos 

Cervera, Jordi      Nesbo, Jo 

Barcelona: Edebé     Barcelona : La Galera, 2013 
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La Vergonyosa excusa de la hiena    El Signe prohibit 

Juan Miquel, Maria Àngels     Muñoz Avia, Rodrigo 

Barcelona : Cruïlla, 2013     Barcelona : Edebé, 2015 

 

Relacionat amb les matemàtiques:  

Relacionat amb les matemàtiques, durant l’estiu serà interessant ajudar als nois i noies a comprendre 

que els conceptes matemàtics estan presents a la vida quotidiana. Cal que, l’entorn familiar,  els faciliti  

experiències  on puguin aplicar allò treballat durant aquest curs que ara finalitza. 

Alguns exemples d’activitats matemàtiques pràctiques, que podríeu dur a terme durant les vacances 

són: 

 Elaborar alguna recepta de cuina: practicar amb la bàscula les equivalències de pes treballades 

(1/2kg, 500g, 1/4kg, 250g, 3/4kg, 750g...) 

 A l’hora de fer la compra, buscar diferents  envasos segons la  capacitat o el pes.  

 Si aneu a dinar o a sopar fora, guardeu el tiquet i després, comproveu que el compte és 

correcte, i calculeu quant hauria de pagar cada comensal. 

 Si aneu de compres, mireu si hi ha alguna oferta o rebaixa, i calculeu quant estalvieu... 

 Organitzar el dia, utilitzant els termes referits al temps: falten 3 hores i dos quarts per..., fa 2 

hores i un quart que... 

 Gaudir amb jocs de taula on es facin servir les “mates”: Sudokus, Tangram,  Rummy, Uno, 

Puzles...   

 Fer experiments senzills ( a “Youtube” trobareu moltíssims), treballant quantitats de capacitat i 

pes.  

 Fer una enquesta a amics, família... i elaborar un gràfic de barres: preguntar quin és color, 

esport, preferit de la família, el mes que fan l’aniversari... 

 Recopilar envasos de diferents capacitats ( ampolles, gots, llaunes... de 1/2l, 750ml, 1.500ml..) i 

jugar a fer transvasaments, comprovant les diferents equivalències . 

 Pel carrer o de viatge, sumar, multiplicar...els números de les matrícules dels cotxes. 

 Per fer una excursió, viatge... consultar el temps que farà al lloc on s’anirà i planificar i 

seleccionar el tipus de roba i altres coses, que  caldrà portar. 

 Planificar un itinerari o excursió: busqueu informació sobre el lloc, mireu mapes, marqueu llocs 

que visitareu per dissenyar la ruta (mitjà de transport que agafareu, temps del trajecte...), 

planificar un pressupost del que costarà la sortida (preu per persona i dia d’un hotel...), guardeu 

els tiquets per després calcular els diners que us heu gastat. 

 Problemes matemàtics a la vida quotidiana. Escriviu l’enunciat de problemes matemàtics reals 

que puguem solucionar durant les vacances. Exemples: amb quines monedes o bitllets paguem 

les compres…Inventeu problemes, semblants als que hem fet durant el curs, corregiu-los amb 

ajuda. 

 Mesurar la llargària/alçada d’una piscina ( si hi aneu a alguna), places, monuments, el para-sol, 

qualsevol cosa a l’aire lliure… 

 



 
 

 Recolliu les temperatures durant una setmana i elaboreu la gràfica (si no es disposa de 

termòmetre es pot consultar la pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya. ) 

 Buscar gràfiques als diaris, revistes del Prat, internet... Saber llegir-les/interpretar-les.  

 Anar a comprar i comprovar que el canvi sigui correcte. 

 Revisar amb algun adult, factures de llum, telèfon, aigua… Mirar quant es paga al mes a casa 

per cadascun d’aquests serveis. 

 Despesa d’una setmana d’estiu. Recull de la despesa familiar d’una setmana de vacances per 

saber quants diners es gasten, encara que no marxeu fora del Prat. 

 Recull fotogràfic de formes geomètriques. Àlbum que reculli fotografies d’elements quotidians i 

paisatges que podem observar, indicant les principals formes geomètriques que hi trobem. 

 On és més barat? Fer una llista de coses que voldríem comprar anotant el preu que té en 

diferents botigues. Identificar quin és el preu més barat, el més car i la diferència de diners que 

ens podríem estalviar si compréssim el més barat. 

 Recollir dades per calcular la mitjana ( edat d’amics de la mare/pare, edat de fills d’amics del 

pare/mare, edat dels meus tiets/tiets, preus de banyadors...). 

 Trobareu activitats interessants de matemàtiques a les pàgines:       

http://www.edu365.cat/primaria/index.htm 

http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_hora/matematiques.htm 

 Visitar el museu de les matemàtiques (MMACA), situat a Cornellà, al Parc de Can Mercader. 

Trobareu la informació a http://www.mmaca.cat 

 

Relacionat amb l’anglès 

 Mireu alguna pel·lícula, sèrie, tutorial a Youtube... en anglès. Si us atreviu, feu-lo sense 

subtítols. 

 Llegiu algun llibre o còmic. 

 Aprofiteu si feu algun viatge per parlar amb altres persones utilitzant l’anglès. Així practicareu 

estructures i vocabulari que hem treballat i n’aprendreu moltes de noves. 

 Agafeu fulletons d’informació turística en anglès i intenteu entendre el que us expliquen.  

Altres 

 A la web del centre trobareu un enllaç amb recomanacions de “Jocs de Taula”, que poden ser 

interessants per gaudir de bones estones en família. 

 A més, des de la biblioteca del Prat ens recomanen una sèrie de llibres adequats a l’edat, els 

podeu veure a la web del cole. 

I  sobre tot, no oblideu que: 

 L'ESTIU ÉS EL MILLOR TEMPS PER GAUDIR, DESCANSAR, CONÈIXER, RELACIONAR-SE I 

CRÉIXER.  

Bones vacances! 
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