
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’estiu és un moment fantàstic  per realitzar activitats  xules i 
molones que és difícil poder fer al llarg del curs.  Engresca’t  
amb la família i els amics i amigues i ...ENDAVANT  

Si et ve de gust no desconnectar totalment durant les 
vacances, i anar vivint alguna situació atractiva que també et 
faci aprendre,  et proposem un seguit d’elles, la majoria 
vivencials i divertides. T’animes ?  

  

Què es pot fer? 

T’anirà bé planificar el temps, per poder fer tot el que t’agrada 
i també complir les teves responsabilitats famliars. Aquesta 
programació prèvia t’ajudarà a guanyar en tranquil·litat i poder 
fer previsions. 

Fes-te un horari on hi càpiga el que et cal fer i el que vols fer. Et 
poden ajudar a casa!  Una estona de feina, una estona de joc 
lliure, una estona de piscina o activitat esportiva, una estona 
d’activitat compartida amb la família, una estona d’activitat 
tranquil·la … 

 Dilluns Dimarts  Dimecres  Dijous Divendres Dissabte  Diumenge  

Matí        
 

Tarda        
 

 

Vols una llista, per tenir idees? ....  

Aquí va!  

Marca si vols amb un � les que vagis fent. 

 

Acceptes el repte d’una per 

setmana , com a mínim?  

� Fes un diari de les vacances. Explica el que vagis fent i afegeix 
fotos, dibuixos, enganxa-hi  les entrades o tiquets de les activitats 
que facis. Vols practicar l’scrapbooking?  

� Posa’t a llegir! El que et vingui de gust!  contes, llibres, 

revistes, còmics, cartells que  trobis pel carrer, tríptics…. Per què no 
t’intercanvies llibres/contes amb els amics i amigues? 

� Visita algun museu i descobreix els seus misteris!  

� Ves a la biblioteca i banya’t en el mar de llibres que hi ha!  



� Mira pel·lícules o documentals, si ets atrevit fes-ho  en català, castellà, anglès o la llengua que 
vulguis.... aprèn a posar-hi els subtítols!  

� Passa estones jugant a jocs de taula: Parxís, escacs, dòmino,  oca, jocs de cartes, rummykub, 
scrabble, monopoly… - poden ser aquests o més moderns... aquí va una pista per a pares i mares 
que volen modernitzar-se: enllaç de regal! Banya’t! no només a la banyera, a la platja, a la piscina, al 

http://blocdepares.com/2016/10/20/20-jocs-de-taula-educatius-que-haurien-destar-a-totes-les-escoles/ 
 

� Fes Manualitats tipus ART ATTACK i, aventura’t a experimentar com et queda!   

� Trenca’t el cap fent puzzles, maquetes, lego tradicional o de la branca de robòtica ... (tu veuràs!)  

� Escolta diferents estils de música i llença’t esbojarradament a muntar coreografies ben variades  
(segur que ens oblidem d’ alguna idea... fes-la si et veus amb cor- i demana ajuda, si et cal! 

Ho deixem a la teva iniciativa! ) 
 

 Cansat d’estar dins de casa... Doncs organitza’t per anar a l’aire lliure.  

� riu ...  

� Fes dibuixos al natural: animalons, paisatges...  

� Organitza’t per fer excursions a peu, en bici, seguint 
plànols d’orientació, ...  

� Llança’t a descobrir parcs de jocs, naturals, botànics, 
arqueològics ...n’hi ha un munt!  

� Treu la pols de la teva lupa i anima’t a observar 
insectes i animals en el seu hàbitat natural. 

� Fes esport: futbol, tennis, bàsquet, tennis taula , el 
que més t’agradi i et vingui de gust!  

(Recorda però saber guanyar i perdre, jugar en equip, seguir les normes del joc, …) 

� Si per sort pots fer un viatge: Fes el llistat de què necessiteu , investiga sobre la zona on aniràs 
de vacances i tria possibles activitats a fer...   

� Cuida alguna planta, com has estat fent a l’hort de l’escola i planta tomàquets o el que toqui per 
l’estiu – investiga i troba què creixerà bé?  , no oblidis regar-lo, ni poc ni molt ....  

� Estàs alguna nit en un entorn amb poca 
contaminació lumínica? Doncs quina gran sort! Juga a 
descobrir les estrelles, les constel·lacions, veure estels 

fugaços ….  

� Fes-te una cabana,  sol o amb amics i amigues ... 
sempre és xulo!  

� Caça records, fes fotografies dels teus llocs 
preferits, de les mascotes, dels que passi. Organitza-
les a l’ordinador i munta un àlbum bonic de les millors 
fotos de l’estiu! 

� Posa’t a jugar en el que vulguis: inventa, improvisa, experimenta, prova, descobreix...  



Ganes d’experimentar?  

� Prepara experiments amb diferents elements:

gel, fang, plastilina, gelatina, colorants … 

� Crea un hàbitat i estudia algun
cargols… Cuida’l durant uns dies i descobr
t’interessi! 

�

�

�
“Dinamiks” 

  

O fer altra mena de coses!  

� Entrar al Classroom de l’escola

� Anar a comprar: prepara  la llista de 
saber pagar i calcular el canvi  

� Fes de MasterXEF!  Segueix  
poden fer receptes senzilles com
magdalenes …o si t’ajuda algú més gran... més complicades. Sorpr

� Estarà bé que ajudis a casa en 

neteja la teva l’habitació o altres espais, encarrega
rentant els plats, …  

� Ves a jugar a  casa dels amics i 

� Organitza una festa de pijames, si e

� Descobreix algun poble desconegut.

� Ves amb la  família a veure una pel·lícula de 
musical… 

� Fes algun amic/ga nou. 

� Ves de Festa Major o a la Fira
Però sobretot,  

riu cada dia i abraça molt a la gent que estimes
 
Enllaç pels alumnes de 6è – Feina d’estiu proposada pel Departament d’Educació. 
La trobareu a l’article de https://agora.xtec.cat/escola

� Surt a gaudir de la natura, ja sigui veient com es pon el 
sol o pescant, observant les plantes del bosc i els an
que trobis 
 

 

 

amb diferents elements: sorra, aigua, 
gel, fang, plastilina, gelatina, colorants …  

algun animal: cap grossos, grills, insectes pal, peix
l durant uns dies i descobreix com és,  què menja, com es reprodueix

� Experimenta amb bombolles gegants de sabó

� Amb fotografies fes vídeos seguint la tècnica 

� Descobreix fent experiments diversos.

“Dinamiks”  https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/

Entrar al Classroom de l’escola, potser hi tens activitats proposades!  

la llista de la compra  i aproxima quants diners caldran i aventura’t a 

 una recepta, entenent cada pas i mesurant
oden fer receptes senzilles com ara  gelats, granissats, batuts, gelatina, truites, galetes, 

o si t’ajuda algú més gran... més complicades. Sorprèn-los !  

en el dia a dia, sense que t’ho hagin de demanar:
o altres espais, encarrega’t de llençar les escombraries 

dels amics i  amigues i que ells i elles vinguin a la teva! 

Organitza una festa de pijames, si els de casa hi estan d’acord! 

desconegut. 

veure una pel·lícula de cinema a la fresca o una obra de 

Fira d’algun poble.... 

cada dia i abraça molt a la gent que estimes

Feina d’estiu proposada pel Departament d’Educació. Prepara l
https://agora.xtec.cat/escola-giroi/informacions fi de curs 18-19

Surt a gaudir de la natura, ja sigui veient com es pon el 
sol o pescant, observant les plantes del bosc i els animalons 

pal, peixos, papallones, 
, com es reprodueix... el que 

de sabó.   

la tècnica stop motion ,  

experiments diversos. Mira’t  els capítols    del 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/ 

aproxima quants diners caldran i aventura’t a 

i mesurant les quantitats que diu Es 
ats, batuts, gelatina, truites, galetes, 

 

sense que t’ho hagin de demanar: para taula, ordena i 
es escombraries  al contenidor, 

i elles vinguin a la teva!  

una obra de teatre, concert, 

cada dia i abraça molt a la gent que estimes!  

Prepara l’anada a l’Institut 
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