
Benvolgudes famílies, 

Sens dubte aquest estiu serà diferent a altres estius. Sabem del cert que  el temps de confinament no ha 

estats, en cap cas, un temps perdut, sinó un temps diferent tant per a adults com per a infants. En aquest 

sentit, ara toca analitzar com ha estat viscut, què s’ha après, i quines reflexions es poden dur a terme per 

avançar a nivell acadèmic i personal. 

Amb l’objectiu que mantinguin el contacte amb els hàbits de treball, connectin amb els seus interessos (i 

també en puguin generar de nous) i promoure la reflexió personal com a motor d’aprenentatge, hem elaborat 

aquest pla d’estiu pels vostres fills i filles. 

A continuació trobareu un recull de diferents propostes que poden anar fent durant aquestes setmanes. Quan 

ens retrobem, estarem contents/es de compartir totes aquestes experiències amb ells i elles. 

MISSATGES DE FELICITAT:  agafa un pot que tinguis a casa, si vols li pots posar una etiqueta 

personalitzada on escrius MISSATGES DE LA FELICITAT, dins hi pots anar posant papers on expliquis una 

experiència que t’hagi fet sentir feliç, tranquil, content… Podeu posar tants papers com vulgueu! 

Els podeu anar llegint quan vulgueu i si un dia esteu tristos, amb por, preocupats, angoixats o amb un gran 

malestar podeu llegir les coses que heu compartit i així recordareu el que us fa feliç i podeu proposar fer-ne 

alguns així us ajudarà a sentir-vos millor. Quan estem esteu tristos, amb por, preocupats, angoixats o amb un 

gran malestar es perquè alguna cosa ens està passant que ens fa sentir així, si ho sabem podem buscar una 

solució i també podem llegir aquests papers per sentir-nos millor. 

POT DE LA CALMA. És un experiment divertit que un cop fet el podràs utilitzar per a tu i tota la família per 

calmar-vos. Agafes un pot que tingui tapa i fiques aigua barrejada amb oli, si tens colorant alimentari blau 

també l’hi pots ficar. Tanques el pot, barreges bé i mires amb atenció i veuràs que a poc a poc l’aigua es 

separa de l’oli. El pots barrejar tants cops com vulguis a veure si algun cop es queda barrejat o sempre 

tornen a separar-se? 

GRAVACIONS “ESTIU DEL 2020” Fer alguns enregistraments (d'àudio, vídeo) i conformar una col·lecció a 

partir de temes que els interessin: - Els meus jocs: quins? amb qui? a on? - Les meves pel·lícules: destacar-

ne una o dos. Amb qui l’he vista? On l’he vista? Què m’ha agradat i per què la recomano. - Les meves 

cançons: triar-ne una o dos. De qui són? Quina estrofa m’agrada més? Us en canto un fragment. - Els meus 

llibres: escollir un parell de llibres llegits a l'estiu, compartir l'emoció que han despertat explicant-ne part de la 

trama, alguns personatges o convidant altres persones a la lectura. - Els meus descobriments: aquelles 

troballes o aprenentatges nous.  

FEM ACTIVITAT FÍSICA. L’estiu és un període molt adequat per fer activitats físiques en espais oberts. Es 

recomana la pràctica individual de jocs motrius i esports en jardins, places, parcs i altres espais que permeten 

l’activitat, com ara les platges i la muntanya. 

LLEGIM, LLEGIM EL QUE MÉS ENS AGRADI PERÒ LLEGIM. Segur que hi ha algun llibre que us feia 

gràcia llegir al llarg del curs i no heu trobat el moment d’agafar-vos-hi. Ara és el moment! Aprofiteu aquestes 



setmanes d’estiu per llegir amb calma i sense pressa i, quan tornem al setembre, el podreu compartir al Blog 

de la Biblioteca de l’Institut (http://bibliotecainstitutargentona.blogspot.com/). 

CANAL DE YOU TUBE o INSTAGRAM amb els llibres o articles llegits durant l’estiu, fent-ne una crítica, 

seriosa o divertida, que estimuli altres lectors a llegir o a intervenir en la crítica, a mode de booktubers, però 

ampliant l’objecte de comentari. També es pot fer sobre pel·lícules o sèries vistes durant l’estiu. 

CRÒNCA DE L’ESTIU. Es pot començar com un diari i donar-li després la forma de crònica. Es tracta de 

recollir les pulsions de la realitat que us envolta, els progressos en la recuperació dels espais i les activitats 

després de confinament, com ho esteu vivint els... Es pot acompanyar de fotografies, vídeos curts, captures 

de missatges… i publicar-ho tot en un document dinàmic. 
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