ACTIVITATS D’ESTIU
SEGON DE PRIMÀRIA
Benvolgudes famílies
Us presentem un

menú d’estiu

que consta de les propostes que a

continuació us expliquem més detalladament:
● MENÚ D’ESTIU
Entrants: Lectura
Primers: Juguem i gaudim de l’escriptura
Segons: Propostes de quadernets
Les postres: Matemàtiques
Cafès, tes i infusions!
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, novel·les... i gaudir-ne plegats.
Primers
-

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...). “RECOMANACIONS DE JOCS AMB FAMÍLIES”. (Llista de Jocs)

-

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.

Segons
-

Si volguéssiu, de tota manera, treballar a partir de quaderns d’estiu, des de
l’escola us proposem:

Lectogrup groc

Ed. Text galera

ISBN: 978-84-412-2135-2 Iniciació 3r

Lectogrup blau

Ed. Text galera

ISBN: 978-84-412-2134-5 Nivell bàsic 2n

Rumiagrup groc Ed. Text galera ISBN 9788441231511 Iniciació 3r
Rumiagrup blau Ed. Text galera ISBN 9788441231504 Nivell bàsic 2n

Prepara ... TERCER. Ed. Text La Galera. ISBN 978-84-412-2238-0
Vacances amb RÒBITS-2 Vicens-Vives. ISBN 978-84-316-9857-7
Supervacances amb els Triplets. Ed. Cruïlla. ISBN 978-84-661-2593-2
Històries d’estiu 2. Ed. La Galera ISBN 978- 84-412-1917-5

Les postres: matemàtiques
Totes les activitats; jugar, anar d’excursió, visitar museus,... són compatibles amb
treballar les matemàtiques. En qualsevol cas, si us ve de gust fer propostes més
concretes, des de l’escola us proposem:

-

Visitar museus de matemàtiques i ciències. És una bona oportunitat de
veure les matemàtiques des d'una altra perspectiva. Com sempre, el
MMACA (Museu de les Matemàtiques de Catalunya) és una molt bona
opció, amb molts jocs i experiències matemàtiques.

-

Enfrontar-se a algun dels reptes científics dels bmatheroes!

Cafès, tes, infusions !
Us proposem un quadern de vacances i unes lectures de diferents editorials. Els
llibres els podeu trobar a la botiga Come In (c/Balmes 129 bis cantonada Rosselló
Tel: 934531204) Have a nice summer... and practice English!
Encara que el llibre recomanat sigui d'un curs superior al dels/de les vostres fills/es,
els continguts es corresponen als treballats aquest curs.
- Quadern de vacances: (Edició catalana)
OXFORD HOLIDAY ENGLISH 2n
Autor: Plàcido Bazo, Marcos Peñate
Editorial: OXFORD UNIVERSITY PRESS
ISBN: 9780194546416
- Lectures graduades:
Editorial: Macmillan Col.lecció:
Macmillan children’s readers Level 2

Editorial: Oxford Col.lecció:
Dolphin readers: Level One,
Level Two
Editorial: Oxford University Press
Col.lecció: Oxford Storyland Readers :
Level 1, Level 2
Editorial: Cambridge University Press
Col.lecció: Cambridge storybooks

L’equip d’escola

