Benvolgudes famílies,
A continuació teniu les tasques i recomanacions de diferents feines que els vostres fills/es
poden fer al llarg d’aquest estiu. S’han de retornar al setembre quan tornem a l’escola.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
●

Fer els dos quaderns de català que no es van poder fer degut a la situació viscuda
(COVID-19)

●

Llegir una estona cada dia: contes, llibres, revistes, còmics, cartells que et trobes pel
carrer, tríptics….

●

Escriure en català un diari de vacances: explicar què fem durant les nostres vacances,
posar la data i afegir fotos o dibuixos.

Elabora el teu diari agafant uns quants fulls i doblegant-los per la meitat, pots crear i decorar
una portada. Si vols també pots utilitzar una llibreta.
●

Mirar 
pel·lícules educatives, notícies actuals i documentals en diferents idiomes, però
sobretot en català.

ÀMBIT MATEMÀTIC:
●

Repassar les taules de multiplicar i les operacions treballades: sumes i restes portant i
multiplicacions amb una i dues xifres.

Pots fer-les en un full, a la llibreta, a l’ordinador o comprar un quadern per repassar-ho.
ALTRES PROPOSTES DIDÀCTIQUES:
●

Entrar a www.google.com i cercar els continguts a treballar (‘taules de multiplicar’,
‘divisions’, ‘escriure textos català’, ‘escriure textos castellà’, ‘els animals’, ‘el Bages’...) amb la
paraula JCLICal davant.

●

Jugar a jocs de taula,ferpolseres, fer manualitats, dibuixar i pintar….

●

Cuinar: Seguir una recepta entenent cada pas i mesurar les quantitats que diu la
recepta. Es poden fer receptes senzilles com: una truita, galetes, pa de pessic...

●

Ajudar en la neteja i les taques de casa: parar taula, ordenar i netejar l’habitació, llençar
la deixalla al contenidor, rentar els plats, ….

●

Fer activitats a l’aire lliure: banyar-se, caminar, anar amb bicicleta, jocs d’aigua, observar i
dibuixar entorns, fer fotografies dels llocs on anem, etc.

Moltes gràcies i bones vacances!
L’equip de mestres de cicle mitjà.

