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RECOMANACIONS D'ESTIU PER A CICLE INICIAL 
 
 

 
Benvolgudes famílies, 

Arriben les vacances després d’un temps de confinament, però no per això 
hem  d’oblidar tot el que hem fet fins ara, i des de l’escola us fem arribar algunes 
propostes per l’estiu. 
 
És important continuar amb moments de lectura diària i seguir construint petits 
textos cada dia.  També considerem necessari seguir fent treballar el cap i no 
deixar de banda activitats com el càlcul i la resolució de problemes. Fer nous 
descobriments observant l’entorn i intentant de resoldre noves preguntes. I, 
sobretot, deixeu que inventin, creïn i experimentin,  veureu com adquiriran noves 
eines pel seu creixement i desenvolupament personal! 
 
A continuació us fem un recull de propostes interessants per aquest temps de 
vacances.  També podeu triar l’opció d’agafar algun quadern  d’estiu del curs que 
hagi finalitzat el vostre fill/a. Actualment n’hi ha de temàtics. Per tal que sigui 
motivador, us recomanem que deixeu que siguin ells els qui triïn el que més els 
agradi. 
 
Recordeu,  però, que és un temps de vacances per als vostre i necessiten el seu 
temps d’esbarjo, dies per desconnectar i començar el curs que ve amb les energies 
renovades.  
 
Us desitgem un molt bon estiu.  
 
 

 
L’equip de Cicle Inicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PER MILLORAR L’ATENCIÓ I     
LA CONCENTRACIÓ 

 Observar la natura (flors, insectes, petxines...). 
 Escoltar i identificar els sons de l’entorn ( els ocells,  

 el mar, la pluja ...). 
 Descobrir nous indrets en viatges i excursions. 
 Gaudir de museus i exposicions. 
 Dibuixar les coses que veieu sense deixar-vos cap 

detall  (des d’un passatge a un cargol).  
 Mirar els estels al voltant de l’11 d’agost (Llàgrimes 

de St. Llorenç). 

 Atrapar bombolles de sabó 



 
 
 

RECURSOS DIGITALS 

 En aquesta pàgina web trobareu diferents propostes de totes les àrees 
www.edu.365.cat/primaria/index.  
 

 Diferents propostes de totes les àrees en castellà 
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
 

 “Entrena’t per llegir” http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html 
 

ANGLÈS 
 

 Recomanacions al bloc 
https://agora.xtec.cat/iepladelavella/departaments/angles/recomanacions-dangles-per-
al-cicle-inicial/ 
 
ÀMBIT MATEMÀTIC 

 Resolució de problemes 

1R: https://www.pinterest.es/pin/367676757057189537/ 

2N: https://www.pinterest.es/pin/73113193929906982/ 

 Desafíos matemáticos (CASTELLÀ) 

http://proyectosyrecursoseducativos.blogspot.com/2016/11/desafios-matematicos-
bloque-ii-segundo.html?m=1   

 En aquesta web hi ha tota mena d’activitats graduades per cursos per poder practicar. 
https://es.ixl.com/math/1-primaria 
 

 Geoplà virtual 
https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/ 
 
MEDI 

 El reciclatge 

https://primerciclelescarolines.wordpress.com/2020/05/11/jocs-sobre-reciclatge/ 

 
 


