SIEI ALFÀBREGA ESTIU 2021
Us recomanem aquestes activitats per continuar aprenent durant aquestes vacances
d'estiu. Que siguin preferiblement a l'aire lliure, motivadores, que permetin passar una
bona estona a tota la família, que promoguin el descobriment i l'aprenentatge de coses
noves, i que el context d'aprenentatge sigui el joc.
Activitats relacionades amb la llengua oral:
➔ Fer alguns enregistraments (d'àudio, vídeo).
➔ Els meus jocs: quins?, amb qui?, a on?
➔ Les meves pel·lícules: destacar-ne una o dues. Amb qui l'he vista? On l'he
vista? Què m'ha agradat.
➔ Les meves cançons: triar-ne una o dues. De qui són? Quina estrofa m'agrada
més?
➔ Els meus llibres: escollir un parell de llibres llegits a l'estiu i explicar la trama i
alguns personatges.
➔ Els meus descobriments: noves paraules, aprenentatges nous, etc.

Activitats relacionades amb la llengua escrita:
➔ Qualsevol dels temes enumerats a l'apartat anterior: "diari de l'estiu". En aquest
cas es pot construir un quadern fet a mà amb dibuixos, fotografies i petits
textos.
Activitats relacionades amb les emocions:
➔ Crear un espai per a les sensacions, les emocions viscudes, els descobriments,
les dificultats, les felicitats i les alegries, els reptes i els aprenentatges fets.
L'objectiu és construir una mena de "petit relat" personal que dóna peu a una
conversa quan es torni a l'escola (una presentació, d'un àlbum, una carpeta,
una capsa...)
Activitats relacionades amb la vida quotidiana:
➔ Acompanyar la família a comprar: fer la llista de la compra, fixar-se en els preus
(quant val, que dono, el canvi) ajudar a descarregar la compra i guardar cada
cosa al seu lloc.
➔ Fer el llit, parar taula...
Activitat física:
➔ Es recomana la pràctica de jocs motors i esports en jardins, places i parcs. I
espais que permeten l'activitat, com ara les platges i la muntanya.
➔ El ball és un bon recurs lúdic que ajuda a mantenir-se en forma: dissenyar
coreografies individuals o en grup.
➔ No s'ha d'oblidar els patins, els monopatins, els patinets, les bicicletes...

BON ESTIU!!!

