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Educació Primària – 3r  

Un cop acabat el curs, us suggerim algunes activitats que els infants poden realitzar amb la 
vostra ajuda. Així quan arribi el mes de setembre podran reprendre l’activitat escolar amb més 
facilitat. 
 
 Revisar i repassar els quaderns d’activitats i acabar-los si és el cas. 
 Fer un llibre de vacances. Recomanats: (Ed. Barcanova,  Ed.Text-La Galera..) 
 Llegir cada dia: contes, llibres... de casa o de la biblioteca.  
 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 educativa a l’ordinador. http://www.edu365.cat/ 
 Fer les pàgines que faltin de l’Activity Book d’ànglès. Recomanem el llibre de vacances 

Holiday English 3 de l’editorial Oxford. 
 Audio lectura de llibres en anglès a la web https://www.oxfordowl.co.uk/ 
 Fer operacions matemàtiques bàsiques (+,-,x, :) de les que hem treballat a classe 
 A continuació us facilitem algunes de les pàgines web on es treballen continguts que 

hem fet durant el curs. 
· http://www.espaibarcanova.cat/activitats-mon/index.html 
· http://natibergada.cat/trucs-per-ensenyar-les-taules-de-multiplicar 
 ·http://www.xtec.cat/~mmontene/web/7hivern.htm 
 
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, tenir cura dels treballs. 
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 , compartir estones amb els infants, gaudint de les 
activitats a l’aire lliure i practicar algun tipus d’esport. 

No oblideu mirar a la revista o a la nostra pàgina web per tenir més informació sobre el final 
de curs i l’inici del vinent.    

Bon estiu!   
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