
FEINES D’ESTIU 20/21  

  El curs ja s’ha acabat, arriba l’estiu i, per tant, el temps de 

vacances. Temps per descansar, gaudir, amb els amics o en família, 

i també per desconnectar de tot l’esforç realitzat al llarg del curs. 

Però pots continuar descobrint coses noves que t’ajudaran a 

reforçar tot allò que hem treballat al llarg del curs. A l’estiu hi ha 

temps per a tot i és bo que ajudeu els vostres fills a planificar-lo i a 

treure’n el màxim profit. 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/orientacions/activit

atsestiu ( podeu consultar l’apartat de planificació per concretar un 

horari i fer un calendari) 

• Els alumnes que necessiten reforçar aspectes concrets ho trobareu 

especificat en les observacions de l’informe de les notes finals. 

 Aquí us deixem unes idees que segur que us seran ben útils!!! 

 

 Àmbit lingüístic: 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/orientacions/activitatsestiu
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/orientacions/activitatsestiu


De totes aquestes activitats es pot fer un recull en un diari personal de les 

vacances. Explicar les activitats que fem o que més ens agradin i afegir fotos, 

dibuixos, enganxar entrades … podem gravar-nos i fer-ho oralment.  (es pot 

variar en català, castellà o anglès). 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/orientacions/activitatsestiu (podeu 

consultar l’apartat de proposta d’activitats). 

 Cal que tingueu en compte: 

• La presentació: deixar marges, fer una bona lletra, pintar els 

dibuixos … si ho fas en format paper i el format i disseny adequat si 

ho fas en ordinador. 

Viatjar: Fer el llistat del què necessitem , descobrir la zona on anirem de 

vacances i preparar possibles activitats a fer . 

Lectura: 

  És important llegir cada dia uns 5 ó 10 minuts aproximadament. Trieu llibres en 

català, castellà o anglès que més us agradin i feu-ne resums. 

https://www.edu365.cat/primaria/ 

 Anglès: podeu practicar a través de l’aplicació Navio. 

Àmbit matemàtic 

Per tal de reforçar els aprenentatges bàsics seria convenient que durant l’estiu 

el 

vostre fill/a realitzi alguna d’aquestes tasques. Aquí teniu algunes idees: 

A.   Gràfica de temperatura  

B.   Despesa d’una setmana d’estiu 

C.   Recull fotogràfic de formes geomètriques 

D.   Recollida de dades horàries 

E.    Realització de mapes amb itineraris 

F.    Fotografiem els números 

G.   On és més barat? 

H.   Problemes matemàtics a la vida quotidiana 

I.    Quina oferta m’interessa? 

J.   Circulació viària 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/orientacions/activitatsestiu
https://www.edu365.cat/primaria/


També podeu fer el quadern pont editorial Nadal de matemàtiques 

segons el proper curs:  

 

i practicar online en aquests enllaços: 

• https://edu365.cat/primaria/matematiques/index.html 
• https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-mates-take-

away/inici 

 

QUADERNS DE VACANCES GENERALS 

També poden triar un quadern de vacances de qualsevol editorial.  
Recordeu: 

• Estiu, temps de família. Les vacances són un espai idoni per 

compartir experiències en família. És important que feu activitats 

amb els vostres fills, dediqueu temps a escoltar-los, parlar amb ells 

i conèixer-los millor. L’estiu és un temps ideal per enfortir les 

relacions i compartir el temps de família. 

• Estiu, temps de lleure. Durant les vacances els vostres fills poden 

dedicar més temps a les seves aficions, a gaudir amb els amics, 

a jugar, a compartir experiències… Són espais importants perquè, 

a més de divertir-se, aprenen a relacionar-se (compartir, 

respectar-se, dialogar…) i treballen els valors i els vincles afectius. 

En definitiva, aprenen a conviure. 

• Estiu, temps per aprendre.  Les vacances són prou llargues per 

dedicar també un temps a consolidar aprenentatges apresos a 

l’escola tals com us oferim a les recomanacions anteriors. 

BONES VACANCES!!! 

 

https://edu365.cat/primaria/matematiques/index.html
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-mates-take-away/inici
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-mates-take-away/inici

