POSSIBLES ACTIVITATS D’ESTIU
CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA - 3r CURS 21/22
A continuació trobareu un banc de recursos i propostes per fer durant l’estiu.
Activitats lligades amb el lleure :
-

Estudi de l'entorn: vegetació. fauna, tradicions, oficis…

-

Comentaris d'espectacles als que s’ha assistit

-

Llibre de receptes

-

Reportatge fotogràfic i comentat d'un viatge

-

Diari de les vacances: amb fotos, escrits, i enganxar petits tresors

-

Fer un invent

-

Construir un instrument musical

-

Fer col·leccions: minerals, fòssils

-

Gaudir de la lectura a l’ombra

Activitats que ens fan estar junts:
-

Mantenir correspondència amb els companys/es i/o enviar una postal a

l’escola. C/ Capella de Can Caralleu, 08017, Barcelona
-

Aprofitar una sortida amb família o amb les amistats pels parcs naturals del
Litoral

per

fer

fotografies

i

participar

en

el

concurs:

http://parcs.diba.cat/web/litoral/concurs-fotos
-

Compartir una lectura en família. Escollir un llibre que ens pugui agradar a
tots/es i que els grans ens el llegeixin.

Activitat per mantenir l’hàbit de treball:
En la llista que veureu a continuació hi ha molts llibres, podeu fer els que vulgueu,
però no recomanem que en feu més de 3, ja que durant el curs ja han treballat molt.
Reforç global
- Rubio l'Art d'aprendre 3r Ed. Rubio ISBN: 9788415971948
- Vacances amb els Ròbits 3r Ed. Vicens Vives ISBN: 9788431698584
- També pot ser algun altre quadern global que sigui del seu interès
Àrea de matemàtica
- 8 i mig (acabar el que tenen pendent)
- Matejocs núm. 7, 8, 9. Nivell 3r Primària Ed. Salvatella
Àrea de llengua
- Lectojoc núm. 7, 8, 9. Ed. Salvatella
- Destreses bàsiques 3 comprensió lectora projecte 3-16 Ed.Cruïlla ISBN 13:
9788466119139
Àrea de llengua anglesa 3r.
-

OXFORD HOLIDAY ENGLISH 3r. Editorial:OXFORD UNIVERSITY PRESS
ISBN: 9780194546423

-

Lectures graduades:
- Editorial: Macmillan
Col.lecció: Macmillan children’s readers
-

Editorial: Oxford
Col.lecció: Dolphin readers

-

Level 3: (optional)
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.

