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Un cop acabat el curs, us suggerim algunes activitats que els infants poden realitzar amb l’ajuda de
les famílies. Així quan arribi el mes de setembre podran reprendre l’activitat escolar amb més
facilitat.










Fer un quadern de cal·ligrafia. (lletra lligada n. 2 o n. 3 Ed. Salvatella o Rúbio)
Fer un llibre de vacances. (Recomanem Barcanova perquè és l’editorial treballada a classe).
Acabar del llibre de català l’apartat del final “Totes les lletres” i del llibre de castellà “Todas
las letras”.
Llegir cada dia: contes, llibres... de casa o de la biblioteca que siguin motivadors pels
vostres infants, i fer explicar què han llegit.
Entrar al blog de les biblioteques de Reus, per informar-se de les activitats que tenen
programades: https://biblioteques.reus.cat/infantil
Realitzar alguna activitat a l’ordinador: http://www.edu365.cat/primaria/ i
https://www.symbaloo.com/mix/isabelbesora
Escriure petits textos: per exemple un conte, una descripció, una endevinalla, una postal...
Repassar el tríptic de càlcul mental (de l’Editorial) i fer operacions de sumes portant-ne i
restes sense portar.
Jugar, fer trencaclosques, anar d'excursió, ajudar a casa, conversar interactuant amb la
família i amb els amics, i passar-s'ho molt bé.

QUÈ PODEU FER LES FAMÍLIES?
Durant tot el curs s'han estat treballant una sèrie d'hàbits, actituds i unes normes que creiem que s'han de
continuar reforçant a casa durant l'estiu, són:
Hàbits de treball: Ajudar el vostre infant a cultivar l'hàbit de l'estudi. Intenteu dedicar-li un temps concret i
procureu donar-los ajuda quan us la demanin.
Hàbits d'ordre: Endreçar les seves coses, cuidar els treballs i conservar-los en bon estat.
Hàbits de neteja: Vigilar que els treballs tinguin una bona presentació, que estiguin nets i polits.
Procurar que tinguin una actitud positiva davant del treball, intentar que continuïn respectant les normes
més senzilles que seguim a classe: posar el nom, la data, els marges, que comencin les frases amb
majúscula i les acabin en punt, que no deixin les feines a mitges, fer bona lletra...
Recordeu que és bo parlar, escoltar i jugar molt amb els infants. Els jocs de taula els agraden molt.



No oblideu mirar la revista o la nostra pàgina web https://agora.xtec.cat/escola-isabelbesora/ per tenir més informació sobre el final de curs i l’inici del vinent.

Bon estiu!
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