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ORIENTACIONS TREBALL ESTIU 2019 

Educació Primària – 6è 
Un cop acabat el curs, us suggerim algunes activitats que els infants poden realitzar. 
Així quan arribi el mes de setembre podran reprendre l’activitat escolar amb més 
facilitat. 
 Fer els dossiers d’activitats: 
 llengua catalana                  obligatòriament                     voluntari 
 matemàtiques.                     obligatòriament                     voluntari 
 
Els dossiers obligatoris s’han de presentar al setembre a l’institut.  

Els trobareu a la pàgina web de l’escola. “Dossiers estiu 6è”. 

 Lectura comprensiva de textos breus, lectura de llibres, còmics, revistes de la 
seva edat i ús del diccionari quan calgui. 
 Demanar llibres en préstec a les Biblioteques públiques de Reus. 
 Entrar al blog de les biblioteques de Reus, per informar-se de les activitats que 
tenen programades: https://biblioteques.reus.cat/infantil. 
 Fer les pàgines que faltin de l’Activity Book i llegir en anglès. 
 Realitzar alguna activitat educativa a l’ordinador. http://www.edu365.cat/ . 
 Jugar, fer trencaclosques, anar d'excursió, ajudar a casa, parlar amb la família i 
amb els amics. 

 

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. Procurar fer les 
activitats durant el matí. 
Hàbits d'ordre: Endreçar les seves coses, tenir cura dels treballs i conservar-los en bon 
estat. 
Hàbits de neteja: Vigilar que els treballs tinguin una bona presentació. 

Recordeu que és bo parlar, escoltar i jugar molt amb els infants. 

 
 Important: El  26 de juny a partir de les 11 s'ha de venir a recollir les notes 

finals i l'historial acadèmic (L’alumnat ha de venir amb algun dels dos tutors). 

Bon estiu! 
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