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, treballa el que et proposem.
Llengua Catalana i Castellana:


Has de llegir diàriament durant tot l’estiu. Per a fer-ho pots llegir els llibres de
la biblioteca de casa o bé els llibres que et va recomanar l’Iu el Detectiu i que
es troben a les biblioteques de Vilanova.



També és un bon moment per començar o continuar un diari on es recullin
totes les experiències i aventures que viuràs aquest estiu. Tingues en compte
l’expressió i l’ortografia.

Matemàtiques:


Repassa tot aquells conceptes que hem treballat al llarg del curs. Ho pots fer
repetint activitats que hem fet al llarg del curs, o bé comprant-te algun
quadern de vacances que t’agradi.

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.

Les mestres i els mestres de Cicle
Superior us desitgem un bon estiu!
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