
GRAELLA DE REPTES PER L’ESTIU.

 Ets capaç d’aconseguir més de 50 punts???

 T’atreveixes??? 

  Saps que hi ha moltes maneres de passar

Intenta fer alguna 

 

REPTE 

FET? 
Posa’t UN 

PUNT per 

cada REPTE 

COMPLERT

1. He fet un diari de 

vacances  
 

2. He llegit contes   

3. He enviat una postal a 

algun familiar/amic...  
 

4. He llegit un conte en 

anglès  
 

5. He llegit llibres   

6. He llegit revistes   

7. He llegit còmics   

8. He llegit cartells   

9. He llegit tríptics   

10. He anat als següents 

museus  
 

11. He anat a la biblioteca   

12. He vist pel·lícules 

educatives  
 

13. He vist documentals en 

diferents idiomes 
 

14. He jugat a jocs de taula   

15. He fet  penjolls i 

polseres  
 

16. He muntat una parada 

dels penjolls i polseres 
 

17. He muntat puzles   

18. He muntat maquetes.   

19. He escoltat diferents 

tipus de música.  
 

20. He escoltat una cançó 

d’anglès i la sé cantar.  
 

21. He ballat amb diferents 

estils de música  
 

22. M’he banyat a la platja, 

la piscina o al riu.  
 

23. He fet dibuixos al 

natural.  
 

24. He fet excursions a peu.   

25. He sortit amb bicicleta   

26. He anat ha visitat algun 

parc natural  

 

RAELLA DE REPTES PER L’ESTIU.

Ets capaç d’aconseguir més de 50 punts??? 

’atreveixes???  

Saps que hi ha moltes maneres de passar-ho bé, 

a fer alguna activitat durant l’estiu i veuràs que bé que ho pots passar tot i aprenent.

FET?  
Posa’t UN 

PUNT per 

cada REPTE 

COMPLERT 

DESCRIU BREUMENT COM T’HA ANAT, A ON 
HAS ANAT, QUE HAS LLEGIT, QUINA MÚSICA 
HAS ESCOLTAT, QUIN PLAT HAS PREPARAT... 
ETC... EN FUNCIÓ DEL REPTE ACONSEGUIT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAELLA DE REPTES PER L’ESTIU. 

que bé que ho pots passar tot i aprenent.                                                                                                       

Endavant 

DESCRIU BREUMENT COM T’HA ANAT, A ON 
HAS ANAT, QUE HAS LLEGIT, QUINA MÚSICA 
HAS ESCOLTAT, QUIN PLAT HAS PREPARAT... 
ETC... EN FUNCIÓ DEL REPTE ACONSEGUIT. 

 



27. He observat insectes i 

animals  

  

28. He fet esport: futbol, 

tennis, bàsquet, tennis 

taula. 

  

29. He marxat de viatge.   

30. • He fet la llista del 

que necessitem.  

  

31. • He investigat sobre 

la zona a la que 

anem. Activitats i 

llocs d’interès.  

  

32. He fet jardineria: 

plantat, regat, fer 

créixer l’hort un hort. 

  

33. Miro estrelles, miro les 

constel·lacions i estels 

fugaços. 

  

34. He construït una 

cabana.  

  

35. He fet JOC LLIURE    

36. He vist una posta de sol 

i he gaudit de la natura  

  

37. He experimentat amb 

aigua, sorra, gel, fang, 

plastilina.  

  

38. He fet experiments    

39. He fet bombolles 

gegants de sabó.  

  

40. He fet Land art.    

41. He fet fotografies.    

42. Si sóc gran he provat de 

fer vídeos amb la 

tècnica stop motion.  

  

43. He anat a comprar.    

44. • He fet la llista de la 

compra. 

  

45. • He pagat tot 

calculant el canvi.  

  

46. He cuinat, seguint una 

recepta, entenent tots 

els passos que calen 

fer.  

  

47. • He fet un gelat.    

48. • He fet un batut.   

49. • He fet gelatina.   

50. • He fet classroom     

 SUMA TOTAL    

QUANTS PUNTS HAS ACONSEGUIT??? 

Si treus més de 50 punts .....ets l’amo de les vacances!!! 
Entre 40 i 50 punts ...  ets un Megacrack vacacional  
Entre 20 i 30 punts ..... t’has convertit en un Crack de l’estiu  

Entre 10 i 20 punts......  comences a ser un As del temps lliure  
Menys de 10 punts..... no t’apalanquis... hauries d’activar-te una mica més el proper estiu...  

( al setembre porta el full a l’escola ! ) 


