Benvolgudes famílies:
Ja arriben les desitjades vacances d’estiu i des de l’escola voldríem fer-vos diferents
propostes perquè tingueu un estiu més que divertit i entretingut.
Recordeu que totes les activitats es poden adaptara cada infant:
A català
,; poden escriure text, frases o paraules segons les necessitats de cadascú;
Les activitats delectura, també es poden adaptar i fer segons cada nen/a. Hi ha
contes més curts o més llargs i a la fitxa tècnica es pot resumir la història amb un
dibuix i unes paraules.
A matemàtiques, dins les pàgines web proposades, podem trobar molts jocs
adaptats a diferents nivells perquè cada infant pugui gaudir. .
1.
●

Escriure i dibuixar activitats, experiències, viatges.: ( primer i segon)
Escriure algun petit text explicant les vacances , o cosetes que aneu fent al
llarg de l’estiu. També podeu fer el dibuix de les coses que ens aneu explicant
amb els vostres escrits .

2. Lectura de contes: ( primer i segon)
Aquí us enllacem un seguit de pàgines que podeu visitar per llegir i escoltar
contes .

●

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/
https://www.contes.cat/escrits-contes/

Aquesta és la fitxa que haureu d’omplir per a cada conte que
llegiu aquest estiu.:
Fitxa tècnica del conte original
Títol del conte

Nom de l’autor
Editorial

Breu resum del conte:
●
●
●
●

Quins son els personatges?
Què els hi passa?
A on els hi passa?
Com acaba la història ?

3. Qui vulgui pot fer un quadern d’estiu del curs 1r de primària.: (primer)
●

Els trobareu a la llibreria abacus de Manresa o a qualsevol llibreria que
disposin de libres de text per l’estiu.

4. Jugar a cartes amb la família, anar a comprar i pagar i fer el càlcul nosaltres del
què ens han de tornar si podem, fer sumes i restes (primer i segon)
●

A continuació us enllacem unes pàgines de jocs matemàtics :

http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_hora/matematiques.htm
#numeracioinicial
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/matematicas/?lang=ca
5. Ballar cançons que ens agradin i fer tot tipus d’esport,, córrer, anar amb
bicicleta, nedar a la piscina…. (primer i segon)
6. Començar a familiaritzar-se amb les taules de multiplicar. ( Taules fins a
la del 5. )( segon)

7- Qui vulgui fer el quadern d’estiu de 2n de primària( segon)
Els trobareu a la llibreria abacus de Manresa o a qualsevol llibreria que disposin de
llibres de text per l’estiu.

