
Per treballar la llengua... 

Recorda que aquest estiu has de buscar cada dia una estona per  llegir.   

No te n’oblidis!!! 

 

1- Prepara la lectura  tu sol/a. 

2- Llegeix-la en veu alta a algú que et pugui escoltar. 

3- Demana-li que et faci preguntes sobre el que has llegit. 

 

 QUÈ POTS LLEGIR? 

 

- Pots anar a la biblioteca i demanar en préstec llibres d’aquestes 

col·leccions o semblants:  

 

 Editorial Baula:   Col·lecció  “M’agradaria ser” 

                                                  Col·lecció  “Contes desexplicats” 

 Editorial Animallibres:  Col·lecció “Les Bestioles del Jardí” 

                                     Col·lecció  “La formiga blanca” 

 Editorial Barcanova: Col·lecció  “El bosc de colors” 

 Editorial Bambú: col·lecció “Pas de lletra” 

                           Col·lecció  “Primers Lectors” 

 

- També en pots agafar en castellà.  

 

- Pots rellegir contes que tinguis a casa. 

 

- I pots llegir les lectures del llibre “La lluna en un 

cove”. 

 

 

 

 

 

PROPOSTES PELS ALUMNES DE 1r A FER 

DURANT L’ESTIU 

Sempre que puguis demana que et llegeixin un conte 

(pare, mare, germans,...) . Veuràs que és un plaer i una 

manera d’imaginar nous mons des de casa!!!  

 



 
 Tria un objecte, un paisatge o una foto i escriu en un paper tot allò que 

hi veus. Després ho pots dibuixar! 

 

 L’abecedari té 26 lletres, pots fer una llista de 10 paraules amb cada 

una d’aquestes lletres.  

 

 

 

Per treballar les matemàtiques… 

 Pots continuar practicant les matemàtiques amb l’aplicació 

BMATH (recorda que la pots descarregar al mòbil, la tauleta o a 

l’ordinador). 

 

 Treballa la numeració fins el número 100: 

- Compta de 2 en 2, per exemple: 2 –- 4 -– 6 -….  

- Compta de 5 en 5, per exemple: 10 -– 15 - 20 - … 

- Compta endavant i enrere, per exemple: 65 - 64 -– 63 - …   

- Escriu el número anterior i el posterior, per exemple:  69-70-71 

 

 Tria el número del mig i escriu els del seu voltant:  

 

 Practica les sumes i restes. 

 

 Resol problemes utilitzant el càlcul mental. 

1- Demana algú que s’inventi un problema (Per exemple: Tinc 12 colors i la 

mare me n’ha comprat 6 més.. Quants en tinc ara? 

2- Pensa la resposta i resol el problema. 

3- Ara inventa’t tu el problema i demana que el resolgui algú de la família.  

 

Recorda escriure amb lletra lligada. Si vas practicant, 

cada dia et sortirà més bé! 

 



Per treballar anglès… 

1- Fes una graella, dibuixa aquests animals i escriu el seu nom a sota del 

requadre: 

Rabbit,     fish,         squirrel,    bird,    horse,     cow,     snake,    hamster. 

 

 

 

 

 

2- Body parts 

Recordes aquestes parts del cos? 

Legs, nose, eyes, hands, feet, mouth, ears, arms. 

Fes dues llistes: I’ve got one              I’ve got two  

Després, dibuixa el teu cos i posa-hi tots els noms. 

 

 

3- Family 

Dibuixa i presenta tota la teva familia amb l’expressió: THIS IS MY… 

Utilitza aquests noms: mum,  dad,  grandma,  grandad,  brother,  sister,  

uncle,  aunt 

For exemple          This is my brother. 

 

 

4- Food 

Utilitza I like o bé I don’t like per parlar del menjar i dibuixar-lo en una 

graella: 

Tomatoes,  tuna,  cheese,  meatballs,  olives,  chicken,  pineapple. 

 

 

 
 

  

I like tomatoes I don’t like olives  
 

 

 

   

It’s a rabbit    



 

Recorda que també és molt important … 

 

 Mirar programes del canal super3: Wow! English Method , Counting 

with Paula, (per practicar anglès), Una mà de contes, Els germans Kratt, 

Les Tres Bessones, Manduka (per fer receptes de cuina), Món Maker (per fer 

manualitats), , Dinàmiks (per fer experiments), Veterinaris,... i sobretot 

per estar ben informat del que passa al món  l’InfoK. 

 

 Dibuixar, pintar, fer manualitats,... 

 

 Fer activitat física cada dia (caminar, córrer, anar amb bicicleta, …). 

 

 Cantar cançons i ballar ens alegra la vida. Busca estones per fer-ho! 

 

També, si ho preferiu,  podeu anar a la llibreria a comprar un quadernet 

d’estiu. 

 

 

 

 

 

 

I SOBRETOT…    

 

 

   PASSA- T’HO BÉ I GAUDEIX DE L’ESTIU!!!       

Quan surtis al carrer, 

posa’t la mascareta i 

tingues en compte les 

mesures de seguretat. 

 


