
RECOMANACIONS D’ESTIU  PER CICLE INICIAL(1R I 2N) 

 

● 1R 
 

RECOMANACIONS D’ESTIU 

Hola famílies! 

Un curs diferent ha finalitzat i heu treballat de valent... Ha arribat el moment de gaudir 
de l’estiu.  Però no ens hem d’oblidar de repassar i reforçar allò treballat durant el 
curs... per començar 2n ben preparats. És per això que recomanem que a l’estiu 
busqueu moments per: 

  

ü Llegir diferents tipus de llibres. 

ü Escriure per practicar la cal·ligrafia i l’ortografia. 

ü Dibuixar, calcar, pintar... 

ü Mirar pel·lícules i/o documentals en diferents idiomes. 

ü Xerrar tot el que pugueu en diferents idiomes. 

ü Repassar la numeració, en números i en lletres fins el 100. 

ü Treballar el càlcul: sumes i restes sense portar (i qui sàpiga portant-ne millor              
encara). 

ü Feu problemes de situacions que trobareu el dia a dia, inventar-se problemes... 

ü Busqueu geometria al vostre entorn... 

ü Si voleu, podeu comprar algun quadernet de vacances d’estiu on es treballen             
diferents continguts de diferents àrees... són atractius i van molt bé per repassar             
els continguts treballats durant el curs. Us recomano uns de l’Editorial Nadal            
(PONT 1R CURS). 

                                                   Molt bon estiu!!!!!  



● 2N 
Un curs diferent ha finalitzat i heu treballat de valent... Ha arribat el moment de               
gaudir l’estiu. Però no ens hem d’oblidar de repassar i reforçar allò treballat durant              
el curs... per preparar l’entrada a 3r. És per això que recomanem que a                   
l’estiu busqueu moments per: 

-  Llegir diferents tipus de llibres. 
-  Escriure per practicar la cal·ligrafia i l’ortografia. 
-  Dibuixar, calcar, pintar… 
-  Mirar pel·lícules i/o documentals en diferents idiomes. 
-  Xerrar tot el que pugueu en diferents idiomes. 
- Repassar la numeració, en números i en lletres fins el 599 ( qui ho faci               

fins el 1.000 més que millor). 
- Treballar el càlcul: sumes i restes sense portar i portant-ne. 
- Multiplicacions. La taula del 0, 1, 2 i 3. I si voleu començar a treballar               

números més grans...més que millor. 
- Feu problemes de situacions que trobareu el dia a dia, inventar-se           

problemes… 
- Busqueu geometria al vostre entorn... (triangles, cercles, rectangles,         

quadrats, cons, cubs, cilindres, esferes....) 
- Si voleu, podeu comprar algun quadernet de vacances d’estiu on es             

treballen diferents continguts de diferents àrees... són atractius i van molt bé            
per repassar els continguts treballats durant el curs. Us recomano quaderns           
Pont de l’editorial Nadal. 

- I el més important...Gaudiu l’estiu! 


