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> Vacances d’estiu 2020 - 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. 
 
Si algú vol utilitzar els llibres del tercer trimestre, us demanem que no inicieu la suma 
portant-ne. Ho farem a l’escola al setembre, l’explicarem a tots els alumnes seguint el 
mateix mètode. Gràcies! 
 
Si us és més pràctic seguir algun llibre o quadern, us recomanem el següent: 
 

· Supervacances amb els TRIPLETS. 

  Editorial Cruïlla - 1r de Primària ISBN 978-84-661-2592-5 
 
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  
  

- FINISH UNIT 5 & 6 ROOFTOP 1 
 
 
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!

http://www.presentarenys.net/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es
https://www.macmillaneducation.es/teachers-corner/en-casa-con-macmillan/macmillan-live/?utm_source=Macmillan+Education+Iberia&utm_campaign=2fcdbde9eb-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_31_05_02&utm_medium=email&utm_term=0_7012a8a20a-2fcdbde9eb-147081253#macmillan_story_corner
https://tienda.macmillan.es/9780230422544.html
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> Vacances d’estiu 2020 - 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. 
- Feu el vostre diari personal de l'estiu, amb tots aquells moments i experiències que 
us hagin agradat més. 
- Repasseu les taules de multiplicar. 
 
Si algú vol utilitzar els llibres del tercer trimestre, us demanem que no inicieu la resta 
portant-ne. Ho farem a l'escola al setembre, l’explicarem a tots els alumnes seguint el 
mateix mètode. Gràcies! 
 
Si us és més pràctic seguir algun llibre o quadern, us recomanem el següent: 
 

· Supervacances amb els TRIPLETS. 

  Editorial Cruïlla - 2n de Primària ISBN 978-84-661-2593-2 
 
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  

 
- FINISH UNIT 5 & 6 ROOFTOP 2 

 

I sobretot gaudiu de l'estiu fent cabanes, abraçant la família cada dia, fent receptes de 
cuina, experiments, anat 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!

http://www.presentarenys.net/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es
https://www.macmillaneducation.es/teachers-corner/en-casa-con-macmillan/macmillan-live/?utm_source=Macmillan+Education+Iberia&utm_campaign=2fcdbde9eb-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_31_05_02&utm_medium=email&utm_term=0_7012a8a20a-2fcdbde9eb-147081253#macmillan_story_corner
https://tienda.macmillan.es/9780230422605.html
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