
  
 

 

 

Sabem que t’has guanyat un bon descans i que et mereixes divertir-te. Tu també ho 

saps, oi? Doncs, vinga, a gaudir de l’estiu! 

Però..., una cosa, t’ha costat esforç aprendre tot el que saps? Segur que sí. I segur que 

no vols oblidar-te’n. Doncs és molt fàcil, intenta fer el que et proposem: 

 
ACTIVITATS DE LLENGUA 

1. Fes alguns enregistraments (d'àudio i/o vídeo) en català o en  altres llengües a partir 

de temes que t’interessin: 

- Les meves pel·lícules preferides o que m’ha agradat més. En pots escollir dues i 

explicar amb qui l’has vista, on, què t’ha agradat més, per què la recomanes… 

- Les meves cançons: triar-ne una , dues o més! De qui són? Quina estrofa t’agrada 

més? I si vols, grava’t cantant-la sencera o un fragment! 

- Els meus llibres: escollir un parell de llibres per llegir. Quan els hagis acabat, explica 

de què va, com són els personatges , opinió del llibre… 

- Els meus descobriments: troballes o aprenentatges nous. Explicar alguna troballa que 

hagis fet anant d’excursió, o a la platja, pel carrer… O bé explicar algun aprenentatge 

nou, com per exemple, has après a xiular: com ho has aconseguit, qui t’ha ensenyat, 

t’ha costat molt o poc… 

 

2. Pots continuar el teu DIARI D’ESTIU, d’estius anteriors, o bé és un bon moment per 

començar-ne un . 

Pots fer-lo en una llibreta o bé a l’ordinador. Pots fer-lo en la llengua que t’agradi més, 

o bé en diferents llengües. Acompanya els teus textos amb fotografies o dibuixos, 

quedarà més bonic! 

Què pots explicar? Doncs aquí et deixem un petit recull d’idees, que segur tu 

ampliaràs! 

- Visites d’un dia a un museu, castell, ciutat, bosc… Amb qui has anat, què has vist, t’ha 

agradat o no… 



- Participació a les festes del teu poble o d’un altre. Has anat a la fira? Amb qui? Què 

has fet? Has participat en els balls populars? Has anat a dormir tard? ... 

- Escriure algun fet important que t’hagi passat. 

 
ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES 

 

Repassa tot aquells conceptes que hem treballat. Ho pots fer repetint activitats que 

hem fet al llarg del curs, o bé comprant-te algun quadern de vacances que t’agradi. 

 
 

ACTIVITATS D’ANGLÈS 
 

English books and Cambridge material. Finish the Activity Book. Remember that it is 

interesting to do the activities in the book after doing the online activities offered by 

the Cambridge website. You can repeat them. You can also finish the "Home Booklet" 

// Acabeu l’”Activity Book”. Recordeu que és interessant fer les activitats del llibre 

després d’haver fet les activitats on-line que ofereix la web de Cambridge. Les podeu 

repetir. També podeu fer el “Home Booklet”. 

 
Cambridge website. Finish the activities and repeat the games / Acabeu els activitats i 

repetiu els jocs. 

 

Watching TV. Watch movies, series and cartoons in English / Mireu pel·lícules, sèries i 

dibuixos en anglès. 

 

Summer presentation. In the first term of the next school year everybody will give a 

presentation about his/her holiday. Collect material for your presentation (foto’s, 

videos, souvenirs, etcétera) during the summer / El primer trimestre del curs vinent, 

cadascú prepararà un presentació sobre les seves vacances. Podeu tenir-ho en compte 

per anar recollint fotos il·lustratives de les vostres vacances. 

 

Video blog(s). What’s a video blog?? A short video (or videos) about something fun 

and interesting during your holiday. Some examples: 

o https://www.youtube.com/watch?v=3Yidka1pQSE&list=PLMUcS_0MN_ 

psNURLyKL_U0VfDpdbGUHsr&index=7&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=3Yidka1pQSE&amp;list=PLMUcS_0MN_psNURLyKL_U0VfDpdbGUHsr&amp;index=7&amp;t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=3Yidka1pQSE&amp;list=PLMUcS_0MN_psNURLyKL_U0VfDpdbGUHsr&amp;index=7&amp;t=0s
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o https://www.youtube.com/watch?v=MoPRC5isALk&list=PLMUcS_0MN 

_psNURLyKL_U0VfDpdbGUHsr&index=2 

o https://www.youtube.com/watch?v=KQmUNWkxBOM&list=PLMUcS_0 

MN_psNURLyKL_U0VfDpdbGUHsr&index=9 

 

Everything you do digitally can be sent to me through Google Classroom. In September 

we will collect the books you have finished / Tot allò que feu digitalment ens ho podeu 

fer arribar pel classroom. Al setembre recollirem els llibres que hagueu acabat. 

 
Classroom  You can find links to different websites where you can play games / Al 

tauler proposem diferents pàgines web amb jocs per fer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MoPRC5isALk&amp;list=PLMUcS_0MN_psNURLyKL_U0VfDpdbGUHsr&amp;index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MoPRC5isALk&amp;list=PLMUcS_0MN_psNURLyKL_U0VfDpdbGUHsr&amp;index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KQmUNWkxBOM&amp;list=PLMUcS_0MN_psNURLyKL_U0VfDpdbGUHsr&amp;index=9
https://www.youtube.com/watch?v=KQmUNWkxBOM&amp;list=PLMUcS_0MN_psNURLyKL_U0VfDpdbGUHsr&amp;index=9

