
PROJECTE ESTIU:  

Aprofitant el temps de vacances et proposem que dissenyis el teu propi projecte que 

es pot titular, per exemple: 

 

 Per què hi ha tantes meduses? 

 Planificar/documentar un viatge 

 Per què a l’estiu fa calor? 

 Els gelats; fer una recepta, com s’aconsegueixen els gustos? 

 Malalties que pots tenir a l’estiu 

 Com funciona un càmping? 

 Com funciona una piscina? 

 Com funciona l’univers? 

 D’on ve l’aigua del mar? 

 Fabricar un desolorant natural 

 Com fer crema solar 

 Experiment sociològic; per què va més gent aquesta hora i no a una altra, a aquest 
lloc i no a un altre? 

 Com ho fan els avions per volar? 

 Fer un documental 

 Fer una sèrie de televisió  

 Dissenyar un robot  

 ... 
 

És un projecte que farà cadascú. Cada un de vosaltres haurà de triar quin és el seu 

objectiu i haurà de ser capaç de planificar-se per aconseguir-lo. Entenem el projecte 

d’estiu com un projecte d’investigació, per tant, no es pot basar només en cercar 

informació sinó en la recerca científica o social.  

Perquè això us sigui més fàcil, aquí teniu unes pautes: 

1. Títol del projecte 

2. Defineix objectius: què vols aconseguir 

3. Motius de la tria: per què ho has triat 

4. Concretar la planificació. 

5. Com el valoraràs: pensar 5 aspectes que et puguis avaluar. (Fixa’t en els 

objectius que vols aconseguir).  

6. Presentació: quin serà el producte final i com el comunicaràs. 

7. Diari: Hauries de fer un diari de camp on hi anotis el que has fet (cada vegada 

que hagis treballat en el projecte), amb quines dificultats t’has trobat, què has 

hagut de canviar, què et falta fer,... 



8. Documentació: La comunicació (en diferents formats: imatge, vídeo, 

evidències,...) i el diari de camp.  

 

Aquest projecte el presentareu a la resta de companys el primer dia d’escola i si per aquella 

casualitat compartiu part de les vostres vacances amb algun company o companya el podeu 

fer junts. 

 

 

 Ens faria molta il·lusió rebre una postal del lloc on has estat 

aquest estiu. Ens la pots enviar a l’escola i així al començament 

del proper curs ens les podrem ensenyar. Recorda que la postal 

també la pots dissenyar tu mateix/a. 

 
L’adreça és: 

Carrer Garcia Nieto, número 1 

C.P.: 08130 Santa Perpètua de Mogoda 

 
També pots escriure el teu propi diari personal, recollint vivències i imatges de les 

teves vacances. Llegir sempre enriqueix, una bona idea podria ser anar a la biblioteca, 

tria un llibre que t’agradi i endur-te’l de vacances!    

Perquè no se’t rovellin les idees, pots ajudar a casa a calcular el preu de la compra, 

observa els descomptes i calcula quants diners t’estalvies; fer una recepta de cuina 

amb les quantitats adequades; anota preguntes matemàtiques que puguis compartir; 

mesura la distància dels llocs que visitis, fes plànols, marca itineraris, etc., resol 

enigmes matemàtics.  

Observa, toca, olora i dibuixa, fes castells de sorra a la platja, ves a un concert a la 

fresca, ves a veure focs artificials, banya’t al riu, fes fotografies,...  

 

Recursos webs: 

 

Mates: https://sites.google.com/a/xtec.cat/problemesmatematics/ 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques 

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

 
 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/problemesmatematics/
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Català: http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm 

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

http://clic.xtec.cat/gali/ 

 

 

 Entrena’t per llegir 
 

Entrenament lector amb activitats relatives al procés de descodificació i de comprensió lectora. 

 

 Aventura’t amb l’ortografia 
 

Exercicis autocorrectius d’ortografia estructurats en tres nivells de dificultat. 

 

Petites històries 
 

Per escriure històries a partir d’unes imatges seleccionades. 
http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca 

 

Dictats 
Per escoltar el dictat, escriure’l i corregir-lo. 

 

Crea 
 

Eines digitals per crear històries: escrites, amb dibuixos, còmics... 

 

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200607/memories/1602/catal/MIT_CAT.pdf 

Millorar l’ortografia jugant i sense esforç 

 

 

Que passeu unes molt 

bones vacances! 

 

Lluc, Sylvia, Marta 
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