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CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA-4t

Per aquells que considereu convenient que els vostres fills/es facin algun tipus de deures
aquest estiu, us oferim un seguit d’activitats i propostes per tal que en pugueu prendre idees.

Activitats lligades amb el lleure i la relació amb els altres:

- Estudi de l'entorn on anem de vacances i/o viatge: vegetació (podem fer un herbari i
buscar-anotar el nom de les espècies que trobem), fauna (podem fer fitxes d’animals),
tradicions i/o festes populars de la zona, geografia (a quina província/ comarca pertany,
característiques...).

- Comentaris d'espectacles als que s’ha assistit (aspectes formals –dia, horari, lloc,- i
opinió personal).

- Llibre de receptes; podeu triar un suport (llibreta, dossier, ...) i anar anotant totes les
receptes que feu durant l’estiu. En podeu fer també un dibuix i donar al recull un to artístic que
el millori.

- Construir un instrument musical. Podeu fabricar-lo amb material de rebuig (embuts,
cordills, gomes, ...).

- Fabricar un invent (endreçar els cables dels aparells elèctrics, per guardar els fulls,...)

- Fer col·leccions; fòssils, minerals, ...

- Diari d’un viatge o d’una estada. Es tracta d’anar fent un diari del viatge o de les
vacances afegint aquells elements que vulgueu; fotografies, trípics, ... que faci el diari més ric
en conceptes i més atractiu en forma.

- Mantenir correspondència amb els companys via mail o via carta.

- Practicar la mecanografia amb els programes pensats per aquest fi.

Llibres de lectura (aneu al web per triar-lo)

Pots fer un treball recollint aquells llibres que més t’hagin agradat que llegeixes durant l’estiu.
En el treball de cada llibre has de posar el títol, el nom de l’autor, el nom de l’il·lustrador i
l’editorial.
De cada llibre en pots fer allò que vulguis. Et posem aquí algunes idees; fer un resum, un llistat
de personatges amb les característiques més importants de cadascun, la descripció dels
protagonistes, l’explicació de si t’ha agradat o no i el perquè, l’intent d’escriure alguna cosa
imitant alguna forma d’expressió que t’hagi agradat, inventar un nou final pel conte,...
Àrea de matemàtica

- Problemes 15. Barcanova.  ISBN 978-84-489-1434-9
o



- Matejocs núm. 10 (9788484127949), 11 (9788484127956), 12 (9788484127963)
Ed. Salvatella

Àrea de llengua.

-Lectojocs núm. 10 (9788484125419), 11 (9788484125426), 12 (9788484125433)

Ed. Salvatella

- Llibre de lectura i quadern de lectura (Cal triar un llibre de la col·lecció Grumets. Ed. La
Galera, Text. que podeu trobar a la pàgina següent:
http://escolar.text-lagalera.cat/pla_lector/index2.html. Veureu que també podeu descarregar un
PDF amb exercicis sobre el llibre).

Reforç global.

- Històries d’estiu. Quadern de vacances 4. Ed. Text La Galera.

ISBN  978-84-412-1919-9
- Quadern de vacances 4t. Ed. Baula.

ISBN 978-84-479-2206-2

-Quadern prepara 5è . Ed. Text La Galera.

ISBN 9788441233508

Anglès

Us fem arribar la proposta dels deures d’estiu de l’àrea d’anglès. En algunes de les
lectures hi ha unes activitats al final del llibre que també podeu omplir i contestar.

1) Quadern de vacances:  (Edició catalana)
Nom: OXFORD HOLIDAY ENGLISH 4t
Autor: Plàcido Bazo, Marcos Peñate
Editorial:OXFORD UNIVERSITY PRESS
ISBN: 9780194546430

2) Lectures graduades:

Editorial: Macmillan
Col.lecció: Macmillan children’s readers

Editorial: Oxford
Col.lecció: Dolphin readers

Level 3: (optional)

https://www.abacus.coop/ca/lectojocs-11-salvatella-9788484125426/871590.08.html
http://escolar.text-lagalera.cat/pla_lector/index2.html


Editorial: Oxford University Press
Col.lecció: Oxford Storyland Readers

Els llibres de lectura els podeu trobar a la botiga Come In.
(c/Balmes 129 bis cantonada Rosselló Tel: 934531204)

Bon estiu a tothom!

L’equip d’escola.


