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Benvolgudes famílies i alumnes de primer, 

Ja han arribat les vacances d’estiu!!! Podreu descansar, gaudir del sol, de la muntanya, 

de la platja…    

Aquest curs heu treballat molt i heu après moltes coses! Moltes felicitats per la feina feta! 

No volem que us n’oblideu. Per això, les vostres mestres us fem algunes recomanacions 

i suggerències:  

● Llegir una mica cada dia. 

● Parlar i jugar amb els amics. 

● Fer col·leccions de petxines, pedretes de colors, cargolines i plomes, si aneu a 

la platja! En cas d’anar a la muntanya; col·leccionar minerals de diferents colors 

i formes, fulles, branquillons, plomes… 

● Fer un recull de fulletons de propaganda dels llocs on aneu, programes de festes 

majors, fotografies d’estiu, petits objectes que us recordin algun moment 

agradable de les vacances… 

● Agafeu una llibreta gran, amb fulls en blanc i escriviu el vostre “Diari de 

vacances”. Recordeu fer molt bona lletra i revisar el que aneu escrivint. 

● També podeu fer servir una altra llibreta per fer-hi petits dictats de paraules o 

frases curtes, dibuixos dels llocs on esteu, enganxar postals, bitllets de 

transports, entrades, escriure frases curtes de coses que us hagin passat... 

● Jugar a jocs de taula (com el parxís, el tres en ratlla, enfonsar vaixells...) en 

família. 

● Veure la televisió i comentar els programes. Pel que fa a aquests comentaris ens 

els podríeu fer arribar en un àudio al setembre (en un pen-drive) i us escoltarem 

encantats. 

● Escoltar música i ballar. Podeu fer un llistat de les vostres cançons preferides i 

els seus cantants. 

● Anar al cinema i comentar les pel·lícules amb els amics i la família. Al setembre 

ens podríeu fer arribar un vídeo (en un pen-drive) comentant la pel·lícula.  
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● Participar de les compres de casa (fer la llista de la compra), ajudar a fer les 

feines quotidianes... 

● Escriure una postal a l’escola pels vostres companys de la classe i la vostra 

mascota. L’adreça de l’escola és Carrer Viena, número 1, 08206 Sabadell. I 

enviar-la a l’escola per quan tornem de vacances poder-la llegir conjuntament!!! 

I moltes coses més. La imaginació és lliure!  

Disposeu a més de webs molt interessants amb recursos educatius: 

- Biblioteca JCLIC (https://clic.xtec.cat/repo/): Com ja sabeu, teniu a la 

vostra disposició una gran varietat d’activitats interactives. Hi podeu 

accedir a través de l’enllaç o escrivint al buscador: biblioteca d'activitats 

JCLIC  Library of JClic activities - Xtec. Aquí entreu a la biblioteca 

d'activitats i podeu seleccionar l'idioma, l'àrea curricular i el nivell educatiu 

(a mà esquerra de la pantalla). Després feu clic a BUSCAR i us mostra tots 

els JCLIC que ha trobat que compleixen aquests paràmetres. Com veureu, 

n'hi ha molts!!! 

- Edu365 (http://www.edu365.cat/): Es tracta d’un portal del Departament 

d’Educació on podreu trobar diferents activitats classificades segons les 

diferents àrees. 

- Edu3.cat (http://www.edu3.cat/): Hi podreu visionar vídeos educatius. 

- Una mà de contes (https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/): 

Hi podreu trobar una gran varietat de contes elaborats amb diferents 

tècniques artístiques. 

També us proposem acabar els quadernets que no es van poder acabar del segon 

trimestre. 

A més a més, al moodle trobareu totes les activitats a la vostra disposició per si voleu 

aprofitar el temps d’estiu per fer les que no heu pogut fer anteriorment. També informar-

vos que no s’han de retornar i que el correu del cicle romandrà tancat a partir del dia 30 

de juny fins a nou avís. 

 

Una abraçada i molt bon estiu!!!     

 

L’Equip de Mestres de Primer 

https://clic.xtec.cat/repo/
http://www.edu365.cat/
http://www.edu3.cat/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/
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ANGLÈS 

Hello Children! Primer de tot vull felicitar-vos a tots i totes per la feina que heu fet al llarg 

del curs. I especialment durant el tercer trimestre, ha sigut un repte molt important ja que 

hem hagut de treballar d’una manera ben diferent a la que estem acostumats!! 

CONGRATULATIONS!!! 

Heu treballat molt i per això heu superat aquest curs amb molt bon nivell!! I per tal de 

mantenir tot això que heu aconseguit us proposo una sèrie de coses per fer durant 

l’estiu!! 

Kisses and hugs!! 

Mercè. 

 

Recomanacions: 

1.     Podeu fer els jocs de la pagina web de l’Editorial. Recordeu que heu de posar 

el vostre usuari i contrasenya que us vaig lliurar a inici de curs. 

http://www.richmondwonders.net/login  

  

2.    També us hem preparat un dossier que trobareu a la pàgina web de l’escola on 

hi ha informacions de pagines webs i enllaços a contes per poder llegir al llarg de 

l’estiu. 

http://www.richmondwonders.net/login
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https://agora.xtec.cat/esc-masboadella-sabadell/projecte-

educatiu/angles/aula-angles/ 

3.    Aquí us deixo uns enllaços per practicar el vocabulari treballat: 

 http://www.edu365.cat/primaria/angles/eduland_mini/index.html 

   https://www.sesamestreet.org/games?id=1248# 

          Podeu jugar al: Season Spinner, al Cookie’s Animal Crackers!, Cookie’s Cookies. 

4.    També podeu aprofitar per veure dibuixos o cantar cançons en anglès. (us 

deixem enllaços a diferents recursos del Youtube i en el dossier que trobareu a la 

web de l’escola en teniu més. 

         https://www.youtube.com/user/KidsTV123 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PL089A3255E63E8D54&feature=plc

p 

5.    També ens faria molta il·lusió que envieu alguna carta i/o postal a l’escola per 

explicar in English alguna cosa que heu fet durant les vacances (llocs que heu visitat, 

alguna activitat diferent que heu fet, especial o  que us hagi agradat molt...). Al 

Setembre les podem compartir amb la resta de companys/es de classe. En el dossier 

de la web teniu explicada aquesta activitat amb fotos i amb un banc de frases. 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://agora.xtec.cat/esc-masboadella-sabadell/projecte-educatiu/angles/aula-angles/
https://agora.xtec.cat/esc-masboadella-sabadell/projecte-educatiu/angles/aula-angles/
http://www.edu365.cat/primaria/angles/eduland_mini/index.html
https://www.sesamestreet.org/games?id=1248
https://www.youtube.com/user/KidsTV123
https://www.youtube.com/playlist?list=PL089A3255E63E8D54&feature=plcp
https://www.youtube.com/playlist?list=PL089A3255E63E8D54&feature=plcp
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RECULL ACTIVITATS MÚSICA ESTIU 2020 

Aquest estiu pots continuar gaudint de la música. 

POTS ENTRAR AL BLOG DE MÚSICA taulermusical.blogspot.com 

Trobaràs moltes activitats cançons, audicions, activitats de ritme, danses. 

 

Si vols també et proposo algunes idees per jugar i gaudir amb la música. 

Amb l’ordinador prova de jugar a aquests programes: 

INCREDIVOX Hi ha una versió gratuïta on et deixarà composar música molt xula i 

divertida. 

SPOTIFY Amb l’ajuda de casa pots escoltar tota la música que t’agradi i fer alguna llista 

de reproducció per cantar i ballar. 

YOUTUBE Amb Youtube podràs escoltar tota la música que t’agrada i també veure els 

vídeos dels teus grups preferits. 

Si a més t’agrada ballar pots fer un concurs de ball seguint aquest enllaç: BALLA AMB 

YOTUBE. Trobaràs enllaços semblants amb coreografies per animar els dies d’estiu. 

 

Segur que estaràs una estona amb el mòbil o amb una tablet. Doncs et deixo algunes 

app de música prou interessants: 

DJ PADS Programa per crear música electrònica. 

PIANO TILES Joc popular on podràs tocar a ritme amb la música. 

 

Si a més d’alguna recomanació en fas alguna altra i tens ganes de compartir-ho amb mi 

pots escriure a musica@masboadella.cat 

 

BON ESTIU I UNA ABRAÇADA MUSICAL. 

http://taulermusical.blogspot.com/
https://www.incredibox.com/demo/
https://www.spotify.com/es/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=66wCy2KwlCk
https://www.youtube.com/watch?v=66wCy2KwlCk
file:///C:/Users/Papa&Mama/Downloads/DJ%20PADS%20-%20Become%20a%20DJ
mailto:musica@masboadella.cat

