


Ja tenim l’estiu aquí! L’estiu és temps de vacances i de passar-ho bé. Aquest curs hem

treballat molt i hem fet tasques ben diferents. Amb aquesta experiència hem après

moltes coses. Ara ha arribat el moment que ens mereixem: descansar, jugar, gaudir i

compartir bons moments amb la família i els amics.

Tot i així, com que sabem que us agrada treballar molt, us proposem algunes

activitats per fer al llarg de l’estiu:

Activitats físiques:

★ Fer excursions a la platja o a la muntanya.

★ Fer sortides pel poble, anar amb bici o caminant al Pla dels Socs, a les

Deveses…

★ Observar insectes i altres animals.

★ Aprendre una cançó (en català, en castellà, en anglès o en la llengua

familiar).

★ Ballar.

Activitats relacionades amb l'expressió artística:

★ Fotografia creativa

★ Dibuixar, pintar i crear amb diferents

materials i sobre diferents suports.

★ Fer manualitats

★ Preparar un regal (una manualitat, una

cançó, un dibuix, un ball…)

Activitats relacionades amb la llengua i matemàtiques.

★ Parlar amb la família del que ha passat durant el dia, intentar fer-ho amb

totes les llengües que coneixem.

★ Llegir, escoltar i explicar històries.

★ Escriure un diari.

★ Escriure i cuinar alguna recepta.

★ Marcar en un calendari: dies festius, els aniversaris de familiars i amics...

★ Fer càlculs mentals: sumar, restar, comptar de 2 en 2...



★ També us animem a fer una capsa on podeu anar recollint els

records d’aquest estiu (dibuixos fets, etiquetes de productes

consumits a casa, fotografies, bosseta amb sorra o petxines,

escriure els noms dels personatges o el títol d’un llibre que us

hagi agradat, explicació o dibuix d’un joc de taula, fer una

llista dels productes de la compra…)

★ Mirar i participar a la web de l’escola:

https://agora.xtec.cat/esc-elgegantdelrec/

(recordeu que la contrasenya és web2020)

★ Ajudar a la família amb les tasques de casa: comprar, netejar, parar la taula,

ordenar l’habitació...

★ I si a més a més voleu fer un repàs de tot el que hem fet al llarg del curs i no

oblidar-vos de res, us recomanem:

✔ Supervacances amb els Triplets. 1r Primària. Editorial Cruïlla.

https://agora.xtec.cat/esc-elgegantdelrec/
http://www.cruilla.cat/cataleg/text/supervacances-amb-els-triplets-1r-primaria

