
 

 
 
 
 
Benvolgudes famílies, 

 

L’estiu és un moment ideal per realitzar activitats educatives molt enriquidores. El més             

recomanable és que els alumnes no desconnectin totalment durant les vacances sinó            

que segueixin fent activitats que potenciïn les seves capacitats, però ho hem de fer de               

manera més lúdica i vivencial . 

 

Tot seguit us fem un llistat de les activitats que considerem interessants i enriquidores              

per treballar amb els vostres fills i filles aquestes vacances. 

 

● Llegir: contes, revistes, llibres, còmics, cartells que us trobeu pel carrer, tríptics            

(llengua i educació en valors). Escollir dos llibres que t’hagin agradat molt i             

explica quines emocions t’han despertat. 

 

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

en equip i matemàtiques). Explica un joc: de què va,  on l’has jugat i amb qui. 

 

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

 

● Escoltar diferents estils de música i ballar (música). Et pots gravar cantant la             

cançó que t’hagi agradat més. 

 

● 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).            

Explorar nous itineraris, fer circuits... 

 

● Crear un diari o àlbum de les vacances, on poder recordar el seu estiu:              

vivències, anècdotes, estats d’ànim, dies significatius… 



 

● 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. Es poden fer receptes senzilles, batuts, macedònies, gelats, galetes… 

● Fer un conte: Es pot fer servir l’app toontastic i crear el propi conte a través de                 

personatges que surten o fent-se la pròpia foto. Després l’infant haurà d’explicar            

el seu conte fent servir la llengua oral. Podem treballar aquest recurs amb             

llengua catalana, castellana o anglès. Us deixem un enllaç que explica com es             

pot fer: https://www.youtube.com/watch?v=nJmKMbWT1cM 

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

● Dibuixar la seva tovallola ideal. 

● Fer un llistat del que necessitem abans de marxar de viatge i/o preparar             

possibles activitats a fer en aquest viatge.  

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

● Fer dibuixos naturals dels llocs que anem passant 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.  

● Dibuixar un cabana construïda al bosc.  

● 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): fer una          

recomanació de la pel·lícula que t’ha agradat més i explica el perquè. 

https://drive.google.com/file/d/1kSVXaKAOLpJFZiDfpFL1sqcRyWJtZYH6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EJDTDsrTfrwxuQrab5QQw5RR4IsTnq0r/view?usp=sharing
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnJmKMbWT1cM
https://www.youtube.com/watch?v=nJmKMbWT1cM


 

● 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 dibuixar-lo en el nostre diari. 

● Experimentar amb bombolles gegants de sabó. 

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

explicant les nostres emocions. També podem enganxar l’entrada del museu o           

del cinema… 

● Representacions teatrals amb la família: fer representacions teatrals amb la          

teva família com ara, pel·lícules que hagis vist, cançons que hagis escoltat,            

llibres que has llegit o d’alguna anècdota que  t’hagi passat aquest estiu. 

 

 

Aprendre no va lligat amb avorrir-se, sinó al contrari, quan més bé s’ho passen els               

infants descobrint, experimentant, provant … més aprenen.  

 

L’ESTIU ÉS UN MOMENT IDEAL PER GAUDIR APRENENT! 

 

Les mestres de la comunitat de mitjans i mitjanes us desitgem que tingueu 

BON ESTIU! 

 


