
 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Us detallem un recull d’activitats que ben segur poden ser del vostre interès per poder               

portar a terme durant aquest estiu.  

Els vostres fills i filles han treballat molt al llarg del curs, i s’han hagut d’adaptar a maneres                  

diferents de treball que han requerit fer ús dels seus coneixements i estratègies per              

resoldre reptes competencials. 

Tots i totes es mereixen el nostre reconeixement i valoració molt positiva davant aquesta              

situació tan excepcional.  

Ara comença un temps de descans molt merescut que confiem que sigui el més enriquidor               

possible. 

A continuació us presentem algunes recomanacions per tot l’alumnat de la Comunitat dels             

Grans. Són activitats més lúdiques i vivencials que esperem que puguin ser motivadores             

pels vostres fills/filles.  

 

● Enregistrar  àudio i/o vídeo en català, castellà i anglès. 

 

● Llegir: contes, revistes, llibres, còmics, cartells, tríptics (llengua i educació en           

valors). 

 

● Jugar a jocs de taula: parxís, dòmino, l’oca, jocs de cartes, rummikub (treball en              

equip i matemàtiques). 

 

● Muntar puzzles, maquetes, lego... ( lògica i matemàtiques). 

 

● Escoltar diferents estils de música i ballar (música). 

 

● Fer esport: Banyar-se a la platja, a la piscina, al riu, fútbol, tennis taula, bàsquet o                

voleibol a la platja (educació física, descoberta de l’entorn, medi natural). 

 



 

● Crear un diari o àlbum de les vacances, on poder          

recordar el seu estiu (el seu entorn proper, la família, les seves emocions, escriure              

allò que li agrada fer durant l’estiu).  

 

 

● Cuidar-se molt a nivell emocional, és per això que us fem arribar aquest conte per               

tal que gaudiu en família: El cor i la botella.  

● Quinze propostes d’estiu per a tota la família. 

 

● Una recepta de cuina d’estiu entenent cada pas i mesurant les quantitats de la              

recepta.  

 

● Fer una llista de la compra i calcular el canvi.  

● Dibuixar la seva tovallola ideal, paratge natural ideal… 

 

● Fer un llistat del que necessitem abans de marxar a qualsevol indret i/o preparar              

possibles activitats a fer en aquest lloc vacacional. 

 

● Enganxar i escriure una postal dels llocs que hem visitat. 

 

● Explicar una visita d’un dia a qualsevol lloc. Fer la crònica on es detalli quan i amb                 

qui. Incloure una descripció de la jornada on quedin reflectits tant els aspectes             

positius de la visita, com allò que no ha agradat tant. 

 

● Fer dibuixos naturals dels llocs on hem estat i escriure el recorregut d’una excursió              

en un mapa.  

 

● Fer una sortida de nit descobrint estrelles, constel·lacions i explicar-ho en el seu             

diari.  

 

https://drive.google.com/file/d/1kSVXaKAOLpJFZiDfpFL1sqcRyWJtZYH6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EJDTDsrTfrwxuQrab5QQw5RR4IsTnq0r/view?usp=sharing


 

● Dibuixar un cabana construïda al bosc, tot detallant el         

material emprat. 

 

● Descobrir museus enganxant el díptic i fer un llistat de tot el que ens ha emocionat. 

 

● Mirar pel·lícules i documentals en diferents idiomes (Llengua) i explicar el que més             

ens ha agradat. 

 

● Llegir llibres en qualsevol llengua. Compartir l'emoció que han despertat          

explicant-ne part de la trama, fer la descripció d'alguns personatges o convidar altres             

persones a la lectura. 

 

● Excursions a peu i amb bicicleta (orientació en el mapa). Observar insectes i             

animals en el seu hàbitat natural (coneixement de medi natural). 

 

● Jardineria: plantar, regar, fer un hort… i posar fotografies, dibuixos, explicar els            

procediments emprats, etc. 

 

● Experimentar amb elements del nostre entorn proper ( sabó, aigua, sorra…). 

 

● Fer fotografies dels llocs que anem visitant i enganxar-les en el nostre àlbum             

explicant les nostres emocions. 

 

Totes aquestes activitats que us hem proposat són totalment voluntàries, quan ens            

retrobem el curs vinent compartirem les nostres experiències! 

 

L’ESTIU ÉS UN MOMENT IDEAL PER GAUDIR APRENENT! 

 

L’equip de mestres de la comunitat de grans us desitgem que tingueu 

BON ESTIU! 


