
ACTIVITATS D’ESTIU

PRIMER DE PRIMÀRIA

Benvolgudes famílies,

Us presentem un menú d’estiu que consta de les següents propostes:

MENÚ D’ESTIU

Entrants: lectura

Primers: aprenem jugant

Segons: propostes de paper

Les postres: anglès

MENÚ D’ESTIU

Entrants

La lectura diària serveix per millorar la fluïdesa i la comprensió. Aquests són dos

aspectes bàsics per poder afrontar amb tranquil·litat i eficàcia el curs vinent. És un

bon moment per fer tria conjunta de contes, còmics, novel·les... i gaudir-ne

plegats.  Us deixem un link per si voleu tafanejar propostes:

https://www.rosasensat.org/wp-content/uploads/2020/04/EL-GARBELL-primavera-2

020_compressed.pdf

https://www.rosasensat.org/wp-content/uploads/2020/04/EL-GARBELL-primavera-2020_compressed.pdf
https://www.rosasensat.org/wp-content/uploads/2020/04/EL-GARBELL-primavera-2020_compressed.pdf


Primers: aprenem jugant

- Escriure als amics i amigues (cartes, postals, correus electrònics, whatsApp...)

- Fer col·leccions de postals, petxines, fulles, algues, flors, pedres... tot

classificant-les en diferents apartats i escrivint-ne els noms, els llocs on han

estat trobats, etc...

- Jocs de taula (cartes, dòmino, oca, parxís, Rummikub, Halli Galli, escacs,

Awalé...)

- Fer servir monedes per anar a comprar els gelats, el pa...

- Fer jocs de diferències, mots encreuats, sudokus, sopes de lletres...

- Descobrir alguna notícia al diari, llegir-la i comentar-la amb la família

- Fer trencaclosques de més de 100 peces

- Si voleu més propostes aquestes ens han semblat bones opcions:

https://natibergada.cat/propostes-ludiques-educatives-aquest-estiu/

Segons: propostes de paper

- Si volguéssiu, de tota manera, treballar a partir de quaderns d’estiu, des de

l’escola us proposem:

o Roser Genover, Neus Escudero: LECTOJOCS 2. Ed. Salvatella. ISBN:978-

84-8412-449-8

o Roser Genover, Neus Escudero: LECTOJOCS 3. Ed. Salvatella. ISBN:978-

84-8412-450-4

o Roser Genover, Neus Escudero: MATEJOCS 2. Ed. Salvatella. ISBN:978-

84-8412-761-1

o Roser Genover, Neus Escudero: MATEJOCS 3. Ed. Salvatella. ISBN:978-

84-8412-762-8

https://natibergada.cat/propostes-ludiques-educatives-aquest-estiu/


Les postres: anglès

Us proposem un quadern de vacances i unes lectures de diferents editorials.

- Plàcido Bazo, Marcos Peñate: OXFORD HOLIDAY ENGLISH 1st. Ed. OXFORD

UNIVERSITY PRESS. ISBN: 9780194546409

També, recomanem visualitzar algunes pel·lícules en anglès, com ara:

- Finding Nemo

- Madagascar

- Toy Story

- Inside out

- Sing!

- Up

Us desitgem unes bones i fresques vacances!

L’equip d’escola


