
 > Vacances d’estiu 2022 - Alumnes de 1r de Primària < 

 L’estiu és llarg, per tant, recomanem que els alumnes refresquin els aprenentatges més 
 importants treballats a l’escola durant aquest curs d’una manera senzilla i divertida. 

 Us recomanem algunes activitats perquè pugueu triar: 

 -  Gaudiu LLEGINT una estoneta cada dia. 
 -  Al classroom us penjarem uns exercicis de repàs d’ Innovamat per als que vulgueu 

 repassar les matemàtiques, així com unes recomanacions. 

 Si us és més pràctic seguir algun llibre o quadern, us recomanem el següent: 

 -  Bada Bum 3. Editorial Nadal. I.S.B.N.: 9788478878666 (Català) 
 -  Cuaderno Puente 1. Editorial Nadal. I.S.B.N.: 9788478874484(Castellà) 

 Des de l’àrea d’anglès us suggerim: 

 -  Visionar dibuixos i pel·lícules infantils en anglès. 
 -  Escoltar cançons en anglès. 
 -  Jugar online o jugar a alguns videojocs amb consignes en anglès. - Visitar pàgines 

 especialment adequades al nivell educatiu. Com per exemple: 

 -  LEARNING ENGLISH KIDS 
 -  MACMILLAN STORY CORNER 
 -  HOLIDAY WORLD 1 
 -  STEVE AND MAGGIE VIDEOS 

 I sobretot gaudiu de l’estiu fent cabanes, abraçant la família cada dia, comptant, ordenant, 
 sumant i restant dies i nits, petxines, pedretes, estrelles  escrivint, fent receptes de 
 cuina, 
 experiments, exercici físic, ballant, dibuixant, pintant, cantant, investigant  i gaudint del 
 sol i de la natura. 

 Desitgem que passeu un bon estiu, us esperem al setembre amb molta il·lusió! 



 > Vacances d’estiu 2022 - Alumnes de 2n de Primària < 

 L'estiu és llarg, per tant, recomanem que els alumnes refresquin els aprenentatges més 
 importants treballats durant aquest curs d'una manera senzilla i divertida. 

 -  Gaudiu LLEGINT una estoneta cada dia. 
 -  Al classroom us penjarem uns exercicis de repàs d’ Innovamat per 
 als que vulgueu repassar les matemàtiques, així com unes recomanacions. 

 Si us és més pràctic seguir algun llibre o quadern, us recomanem el següent: 

 -  Quadern Pont 2. Editorial Nadal. I.S.B.N.: 9788478873661 (Català) 
 -  Cuaderno Puente 2. Editorial Nadal.  I.S.B.N.:  9788478873678  (Castellà) 

 Des de l’àrea d’anglès us suggerim: 

 -  Visionar dibuixos i pel·lícules infantils en anglès. 
 -  Escoltar cançons en anglès. 
 -  Jugar  online  o jugar a alguns videojocs amb consignes  en anglès. - Visitar 

 pàgines especialment adequades al nivell educatiu. Com per exemple: 

 -  LEARNING ENGLISH KIDS 
 -  MACMILLAN STORY CORNER 
 -  HOLIDAY WORLD 2 
 -  STEVE AND MAGGIE VIDEOS 

 I  sobretot  gaudiu  de  l'estiu  fent  cabanes,  abraçant  la  família  cada  dia,  fent  receptes  de 
 cuina,  experiments,  anant  amb  bicicleta,  ballant,  cantant,  decorant  pedres,  fent  castells  de 
 sorra,  jugant  a  jocs  de  taula,  mirant  documentals,  fent  volar  un  estel....  i  sobretot  gaudiu  i 
 somrieu cada dia. 

 Desitgem que passeu un bon estiu, us esperem al setembre amb molta il·lusió! 


