
 

 
 
 
 

RECOMANACIONS  D’ESTIU 2020 
6è PRIMÀRIA 

 
LLENGÜES: 
 

1. Activitats relacionades amb la llengua oral  
 

Fer alguns enregistraments (d'àudio, vídeo) en català o castellà :"Estiu del 2020", “ Verano 
del 2020”, a partir de temes que us interessin: 
 
 - Els meus jocs: quins? amb qui?  on? 
 - Les meves pel·lícules: destacar-ne una o dues. Amb qui l’he vist? On l’he vist? Què m’ha 
agradat i per què la recomano.  
- Les meves cançons: triar-ne una o dues. De qui són? Quina estrofa m’agrada més? Us en 
canto un fragment. 
 - Els meus llibres: escollir un parell de llibres llegits a l'estiu, compartir l'emoció que han 
despertat explicant-ne part de la trama, alguns personatges o convidant altres persones a la 
lectura. 
 - Els meus descobriments: aquelles troballes o aprenentatges nous.  
 
 

2. Activitats relacionades amb la llengua escrita 
 
-     Qualsevol dels temes enumerats a l'apartat anterior poden constituir un     diari de 
l'estiu del 2020. 
-  En aquest cas es pot construir un quadern fet a mà amb dibuixos, fotografies i textos. 

Es pot decidir fer-lo en diverses llengües i amb ordinador.  
-    Visites d’un dia. Fer la crònica de la visita on es detalli quan i amb qui.    Incloure una 
descripció de la jornada on s’expressin tant els aspectes positius de la visita, com allò que 
no ha agradat tant.  
- Participació a les festes de la població pròpia, adaptar-se a nous formats de celebració i 

recollir les vivències en el diari d’estiu. 
 
I A CONTINUACIÓ TROBAREU UNS LINKS PER PODER REPASSAR ELS CONTINGUTS 
DE CATALÀ I CASTELLÀ DE 6è, TANT A NIVELL TEÒRIC COM A NIVELL MÉS LÚDIC.  
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura  
http://catala.ugt.cat/jocs-i-passatemps-per-practicar-el-catala/  
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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 en cartoons in English / Mireu peliculas, series 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 presentacio sobre les seves vacances. Podeu tenir això 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 / Què és un blog de vídeo ?? Un breu vídeo (o 
vídeos) sobre alguna cosa divertida i interessant durant les vostres vacances. Some 
examples / alguns exemples:  

○ https://www.youtube.com/watch?v=3Yidka1pQSE&list=PLMUcS_0MN
_psNURLyKL_U0VfDpdbGUHsr&index=7&t=0s 

○ https://www.youtube.com/watch?v=MoPRC5isALk&list=PLMUcS_0MN
_psNURLyKL_U0VfDpdbGUHsr&index=2 

○ https://www.youtube.com/watch?v=KQmUNWkxBOM&list=PLMUcS_0
MN_psNURLyKL_U0VfDpdbGUHsr&index=9 

 
MATEMÀTIQUES I MEDI: 
- Seguint la línia de treball del curs, estigueu al dia del que passa al món: analitzeu les 

notícies, comenteu amb els pares i amics tot allò que sigui rellevant… 
- Del llibre de matemàtiques podeu fer les dues primeres pàgines de cada tema i l’última 

que es diu treballar les competències. A més a més, cada quatre temes, també podeu 
fer l’apartat que es diu avaluo les competències que està en color rosa.  

- També podeu triar algun dels molts quaderns d’estiu que hi ha a les llibreries. N’hi ha de 
molts tipus i varitas. Remeneu i trieu el que us sembli que us pot anar millor.  
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