
 

 

ORIENTACIONS  D’ESTIU  2019-2020   

1r  DE  PRIMÀRIA 

 

Partint de l’excepcionalitat d’aquest curs en què hem estat confinats durant uns 

quants mesos, i que encara no ens podem veure físicament se’ns fa difícil 

preparar-vos unes recomanacions d’estiu massa concretes.  

Us proposem activitats que siguin divertides, que us ajudin a passar una bona 

estona i que us ajudin a aprendre coses noves. 

Podeu escollir les que us agradin més o us vingui de gust fer-les. També podeu 

inventar-vos- en vosaltres a partir de les que us proposem.  

Si voleu podeu comprar-vos un quadern de vacances, el que més us agradi, on 

trobareu tota mena d’activitats més sistemàtiques per repassar els continguts 

de primer de primària.  

Sí que us recomanem que establiu conjuntament amb la vostra família quins 

dies i quines estones del dia dedicareu a fer les feines més escolars. Us anirà 

bé per anar agafant una rutina de treball. 

Planificar-vos les estones de lleure i les estones de treball us ajudarà. 

1. Activitats relacionades amb la llengua oral i la llengua escrita: 

Podeu fer petits enregistraments en català, en castellà i en anglès a partir de 
temes que us interessin a vosaltres. Per exemple: 

 Pel·lícules que heu vist i més us han agradat. 

 Llibres que us agraden i recomanaríeu als vostres companys i 
companyes.  

 Cançons que ja sabeu o d’altres noves que podeu aprendre. 

 Descobriments o troballes que podeu fer durant l’estiu. 

 



Podeu anar-ho combinant amb l’escriptura. Qualsevol dels temes que us hem 
posat d’exemple us poden servir. També podeu: 

 Confeccionar un diari de les vacances.  

 Construir-vos un quadern i anar escrivint les vostres vivències, tant 
positives com negatives. Decorar-lo, enganxar-hi fotografies i coses 
curioses que us agradin. 

És molt important que no oblideu llegir en qualsevol tipus de lletra: pal, lligada 
i d’impremta.  (Família, penseu que la lectura en l'entorn familiar és important perquè motiva 

els infants a llegir i reforça la tasca de l'escola. El vostre paper com a mares i pares és cabdal 
perquè els vostres fills i filles gaudeixin de la lectura i millorin la seva comprensió lectora.) 

  

2. Activitats relacionades amb el llenguatge matemàtic: 

 Anar recollint diferents tipus de tiquets de compra, identificar els imports 
més alts i més baixos, relacionar el preu amb el producte, ordenar del 
més barat al més car, trobar quines monedes o  bitllets necessitem per a 
poder-ho comprar... 

 Inventar-vos petits problemes matemàtics i resoldre’ls. 

 Jugar amb tots els nombres que conformen la taula del 100. Ordenar-los, 
saber quin és el del davant i el del darrera d’un nombre, descompondre 
els nombres, escriure’ls, ... 

 Trobar formes geomètriques en objectes quotidians, en “tresors” que 
trobem. Saber-les dibuixar i escriure el seu nom. 

 Dibuixar camins i recorreguts que haguem fet nosaltres a peu, en 
bicicleta,... 

 Fer col·leccions del que més us agradi. 

 Fer experiments. Pensar què pot passar, comprovar-ho i veure què ha 
passat en realitat. 

 

 

 



  3. Activitats relacionades amb l'expressió artística: 

 Podeu confeccionar un àlbum amb fotografies fetes per vosaltres. 

 Fer-vos una capsa per anar posant coses curioses, troballes, 
“tresors”. 

 Dibuixos amb ceres, pintures, amb papers tipus collage, ... 

 Fer plastilina o qualsevol pasta modelable i crear els vostres propis 
mons per  a jugar. També us podeu crear vosaltres mateixos la 
plastilina. 

 Fer construccions amb material de rebuig. 

 Visitar museus, sales d’art,...  

4. Activitats físiques: 

Ja sabeu que l’estiu és un bon moment per fer qualsevol activitat física,  
mantenir-nos en forma i passar-nos–ho bé. Ara ja ho podem fer en espais 
oberts: a les places, als parcs, a la platja i a la muntanya.  

 Fer excursions amb la família, amb els amics. 

 Ballar, fer zumba, fer ioga, pilates, seguir coreografies a través de 
tutorials o inventar-nos en nosaltres. 

 Patinar, saltar a corda, jugar a gomes, anar amb bicicleta, fer malabars, 
... 

 

5. English activities: 

Aquest estiu pots practicar anglès de diferents maneres: 

 

 Explorar l’Activity Book ONLINE: Aquí pots practicar el 
vocabulari après al llarg del curs, fer exercicis on-line, escoltar i cantar 
cançons.... Molts de vosaltres ja coneixeu aquesta versió del Activity 
Book, ja que a principi del curs us vam donar instruccions de com entrar. 
Adjuntem de nou en un altre document aquestes instruccions per a qui 
les pugui necessitar.  

 



 Acabar de fer els exercicis del Activity Book PAPER: Per a fer aquests 
exercicis, és molt útil consultar l’Activity Book ONLINE, ja que les dues 
versions van en paral·lel. 

 

 També et facilitem aquest enllaç on trobaràs diverses activitats d’anglès 
complementàries. http://worldoffun.cambridge.es/ 

 

Al setembre revisarem tant els exercicis del Activity Book ONLINE com els 
que hagueu fet al Activity Book PAPER. 

IMPRESCINDIBLE: Recollir l’Activity Book PAPER de l’escola!  

El teu USERNAME i PASWORD per entrar al Activity book ONLINE, estan a la 
part interior de la portada del Activity Book PAPER. 

 

Però sobretot, passar-vos-ho molt i 

molt bé! 

 

 

BON ESTIU!!! 

MONTSE I SANDY 

Juny 2020 

 

 

  

http://worldoffun.cambridge.es/


  


