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RECOMANACIONS PER A L’ESTIU 2021  
CICLE SUPERIOR 

 
Benvolgudes famílies: 
Ja ha arribat l´estiu i amb ell, el temps de vacances!  
Però no hem d´oblidar les coses apreses a l´escola.  
 
A continuació us donem algunes idees i orientacions del que podeu fer, tot i que, si ho preferiu, 
podeu utilitzar un quadern de vacances d’estiu. 
 

Català i Castellà                            
 

● Fer dictats amb autocorrecció. 
● Llegir cada dia en veu alta treballant la correcta entonació i velocitat. 
● Llegir llibres que us agradin. 
● Escriure redaccions, poemes, un diari de les vacances, correus electrònics... 
● Repassar continguts de gramàtica i ortografia del llibre de text. 

 

Matemàtiques 
 

● Podeu repassar els continguts treballats tornant a fer els apartats “He après” del final de 
cada tema del llibre. 

● Repassar les taules de multiplicar i practicar fent operacions de tot tipus per guanyar 
agilitat. No us oblideu de fer-ne també amb nombres decimals. 

 

Anglès                                                                         
 

● Repassar el vocabulari i la gramàtica treballats durant el curs refent i acabant els exercicis 
del llibre. Si ho preferiu, podeu utilitzar algun llibre de vacances d’Anglès.   

● És recomanable, per millorar la fluïdesa: 
- Lectures en anglès. 
- Mirar pel·lícules o sèries en versió original anglesa. 
- Escoltar i cantar cançons en anglès, procurant entendre’n el significat. 
- Activitats i jocs on-line o vídeojocs amb les consignes en anglès. 
- Atrevir-vos a parlar en anglès amb estrangers que ens visiten o que vosaltres visiteu 

aquestes vacances. 
 

Coneixement del Medi Natural i Social                           
 

● Fer excursions per la natura, observant-la, gaudint-ne i respectant-la. 
● Tenir cura del vostre cos i la vostra salut fent exercici, receptes de cuina... 
● Visitar llocs relacionats amb el que heu après: Prehistòria, Edat Antiga, Edat Mitjana, el 

Parlament de Catalunya, aus rapinyaires, volcans...  
● Investigar, mirar documentals, buscar a internet o en llibres i enciclopèdies tot allò que us 

interessi i us desperti curiositat. 
● Celebrar les festes de l’estiu. 

 
 

I sobretot gaudiu de l’estiu, canteu i balleu, dibuixeu i pinteu, feu experiments... 

i gaudiu del sol, la platja i la muntanya! 

BON ESTIU I BONES VACANCES!!!! 

http://www.presentarenys.net/

