
 

 
Benvolgudes famílies, 

 

Ja ha arribat final de curs i malgrat hem viscut un curs molt diferent al que ens                 

imaginàvem hem intentat en tot moment estar ben a prop vostre. Hem après d’aquesta              

situació tan dura i hem tret el millor de nosaltres. Entre tots i totes ho hem fet possible.  

Ara és el temps de descansar... però segurament hi haurà moments on podeu aprofitar              

per realitzar algunes de les propostes que us oferim amb els vostres fills/es i així               

ajudar-los a no perdre el ritme escolar.  

 

QUÈ PODEU FER AQUEST ESTIU? 

 

L’equip de mestres us voldríem suggerir algunes propostes que podeu dur a terme amb              

els infants durant aquest llarg període de vacances: 

❏ Fer col·leccions de petxines, pedretes de colors, cargolines, plomes, fulles,          

branquillons dels arbres,...i fer classificacions amb aquests elements, creacions         

artístiques, mandales. 

❏ Llegir o mirar contes una estona cada dia. Explicar o representar contes que             

coneixem bé a la resta de les famílies, amics i amigues... (disfressar-nos,            

maquillar-nos, fer titelles).  

❏ Enviar dibuixos o postals als amics i familiars.  

❏ Enviar una postaleta a les mestres de l’Olivera a l’adreça:  

Escola Olivera 

Passeig Mare de la Font 2-10.  

08174 Sant Cugat.  

❏ Escoltar música, aprendre cançons, ballar. 

❏ Menjar un gelat plegats. 



 

❏ Connectar-vos al web edu365.cat on trobareu recursos didàctics adreçats als          

infants. 

❏ Tenir un quadern que podeu fer servir de diari, on podu anar escrivint, enganxar-hi              

fotografies, postals dels llocs que visiteu, programes de la festa major del poble on              

estigueu, dibuixos de les excursions que feu a la platja o a la muntanya… el què feu                 

durant l’estiu. 

❏ Descansar una estona sense fer res. 

❏ Tenir una llibreta o capsa amb retalls i records de l’estiu que els hi pugui servir per                 

recordar vivències, parlar-ne, així com explicar-se’ls entre ells quan tornin a l’escola. 

❏ Confegir un calendari personalitzat on es remarquin els dies significatius per a la             

família (aniversaris, visita als avis, elaboració d’un pastís, excursions...).Així com          

recordar els dies de la setmana, mesos, comptar quants dies falten per algun             

esdeveniment… 

❏ Acompanyar la família a comprar: fer la llista de la compra, fixar-se en els preus,               

ajudar a descarregar la compra i guardar cada cosa al seu lloc, comptar quants              

aliments s’han comprat.  

❏ Guardar tiquets de compra i identificant-hi els imports més alts i els més baixos, quin               

preu correspon a cada producte… 

❏ Activitats relacionades amb el joc, l’activitat física i l’aire lliure: preparar excursions            

a la platja o a la muntanya fent previsió de què es necessitarà, preguntar pel nom del                 

lloc on s’anirà, etc, observar insectes i altres animals en el seu hàbitat natural,              

practicar esports, construir cabanes, descobrir constel·lacions mirant el cel, etc. 

❏ Tasques quotidianes en què s’ha començat a col·laborar. Es pot aportar una            

fotografia o petita gravació on es vegi l’infant fent aquella tasca, recepta, manualitat..             

També es poden escriure o dibuixar els passos que s’han de seguir per aconseguir              

fer bé aquella tasca, recepta o manualitat.  



 

❏ Activitats relacionades amb el desenvolupament del llenguatge: a través de jocs           

com el “He vist he vist”, fent descripcions d’objectes o persones, jugar a “qui és qui”,                

explicar descobriments, opinions, reflexions…  

❏ Activitats artístiques: pintar-se la cara, fer collage amb materials diversos que           

tinguem per casa, fer robots, animals… amb material de rebuig… pintar paisatges            

que visitem amb pintura, aquarel·les... 

❏ Resumint... parlar, llegir contes, escoltar música, cantar, pintar, dibuixar... i          

sobretot… passar-s’ho bé! 

❏ 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. 

❏ I no oblideu de dir-vos cada dia que us estimeu MOLT! 
 

 

 

Tot el material que recolliu i realitzeu, serà molt benvingut al setembre si el porteu a                

l’escola. D’aquesta manera ells i elles ens podran explicar molt millor les seves             

experiències de vacances i compartir-ho entre tots i totes. 

 

 

 

L’ESTIU ÉS UN MOMENT IDEAL PER GAUDIR APRENENT! 
 
 

L’equip de mestres de la comunitat de petites i petits us desitgem que tingueu 

BON ESTIU! 

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

