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PROPOSTES PER L’ESTIU 
 
 
Classe del Bruixot 
5è de Primària 
Juny 2013 
  
 
Com va l’estiu? Espero que molt i molt bé. 
 
Al llarg de l’estiu aniria bé que repassis un xic tot allò que hem anat fent aquest 
curs. Pots fer-ne una estona cada dia, sense deixar-ho per última hora. Intenta 
fer treballs que et diverteixin i que et vinguin de cara.  
 
Si una cosa et recomano amb molta insistència és que llegeixis molt. Pots 
agafar llibres de lectura de la biblioteca i canviar-te’ls amb els teus companys, 
així també podràs llegir-los. Recorda també que les biblioteques del poble 
estan obertes i fins i tot porten biblioteques a les piscines a o la platja. 
  
Recorda que l’estiu també serveix per fer activitats que al llarg de l’any no pots 
fer: anar de vacances amb els pares, jugar a cor què vols, veure’t amb els 
amics, fer sortides,…. Gaudeix-lo!!! 
   
Durant l’estiu fes projectes pel curs que ve i per la propera etapa de l’ESO a 
l’Escola. Recorda totes les reflexions que hem fet sobre l’actitud i sobre la millor 
manera d’estar a classe. El curs de sisè, t’ho dic per experiència, passa molt 
ràpid. Tots els propòsits que facis has de tenir-los  ben presents abans del dia 
12 de setembre dia que comencen les classes. 
  
Et dono unes propostes de treball per anar fent aquest estiu. Mira bé que he dit 
propostes! Parla amb pares i mares sobre allò que ells creguin més convenient. 
  
Recorda que tenim obert el Bloc de la Classe durant tot l’estiu. El Bloc és molt 
més que un Bloc. Saps que pots escriure-hi o fer-hi articles i que si me’ls envies 
mirarem de publicar-los en primera línia o en alguna pàgina associada al Bloc. 
Ho trobaràs a la barra dreta de la pantalla amb l’encapçalament: 
Pàgines...Notícies d’estiu... 
 
Bloc de la Classe del Bruixot  ... 
http://blocs.xtec.cat/classearcsantmarti/ 
 
 
Molt bon estiu. 
Patrici Batalla Serra 
Si em vols escriure procuraré respondre’t: 
pbatalla@escolaelpuig.cat  
   
Recorda que aquestes propostes les tenim 
penjades al Bloc de la Classe. Des d’allà pots 
consultar els enllaços que et poso en aquest text. 
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Coses que pots fer… 
  
LLENGUATGE 
  

• Llegir un mínim de dos llibres en 
català i un en castellà. 

• Llegeix en veu alta i en veu baixa. 
• Fes dictats preparats de l’ortografia 

que hem treballat. 
• Fes dictats de les paraules que tens en els àlbums, tant en català 

com en castellà. 
• Elabora encreuats, sopes de lletres, jeroglífics, cal·ligrames,.. 
• Repassa l’accent diacrític, els dígrafs, els diftongs, la separació de 

síl·labes, la síl·laba tònica, l’accentuació i l’apostrofació. 
• De tant en tant mirat el diari per saber com està el món. Retalla la 

notícia que et sembli més important i fes-ne el teu comentari. 
 
Des d’aquest enllaç podràs anar a recursos que el 
Departament ha recollit per a treballar la Llengua 
Catalana, Castellana i Anglesa: 
 
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/pr
imaria/estiu/recursos_llengua.doc 
 

LLENGUA ANGLESA 
 
Aquí teniu algunes activitats que us recomanem fer al llarg de l’estiu: 

• Mira alguna pel·lícula en anglès. 

• Parla amb els turistes si tens ocasió. 

• Escolta cançons i apunta’n la lletra. 

• Practica spelling. 

• Fes lectura i dictats de números. 

• Pots fer exercicis de gramàtica amb el verb to be i to have. 

• Connecta’t i practica amb edu365.cat (hi ha jocs, listenings,...) 

• Llegeix llibres en anglès del nivell starter 

(Els llibres que hem estat llegint a la classe aquest any són ed. Mcmillan, 

però qualsevol editorial pot ser vàlida, recomano que tinguin cd ) 

• Pots fer sopa lletres, encreuats,... 

 

Si has de repassar anglès, us recomanem particularment: 

Holiday English 5è Primària, ed Oxford 
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MATEMÀTIQUES 
 

• Repassa operacions bàsiques amb i sense 
decimals 

• Treballa les mesures ( longitud, massa , capacitat) 
• Repassa les potències. 
• Fes exercicis de geometria  mesurant amb el 

transportador. 
• Treballa els problemes que vam fer inventats a la classe 
• Fes problemes diversos, posant les dades, les incògnites i  fent 

l’esquema i la resolució. 
• Inventa’t problemes. 
• Repassa els nombres trencats. 
• Busca jocs i problemes de lògica. T’ajudaran a pensar. 
• Repassa aquells aspectes de les matemàtiques que tens especialment 

fluixos. 
 
Des d’aquest enllaç podràs anar a recursos que el Departament ha recollit 
per a treballar Matemàtiques: 
 
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/estiu/recursos_
matematiques.doc 
 
Des d’aquest enllaç podràs anar a recursos que el Departament ha recollit 
per a autoavaluar-te sobre si has treballat allò que t’has proposat treballar 
d’acord amb els pares i mares. 
 
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/estiu/autoavalu
acio.doc 
 
Si no has d’aprofundir en cap àrea, però vols repassar el que hem fet al 
llarg del curs, et recomano: 
 
 
Els llibres d’estiu de cinquè de  l’editorial CRUÏLLA. Estan ben pensats i et 
seran divertits de fer. 
 
També estan bé els quaderns d’estiu 
de l’editorial SANTILLANA. N’hi ha 
un que es diu “100 problemes per a 
repassar” i un altre que es diu “144 
exercicis per pensar ortografia i 
gramàtica”.  
 
Per millorar el ritme de lectura, hi ha 
aquests quaderns, amb exercicis 
molt entretinguts, per agilitzar la 
velocitat lectora: 
 
LECTOR – del 17 al 20 – Ed. Nadal  
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ALTRES PROPOSTES 
 
 
PROPOSTA 1 El Deure-servei 
 
A classe vam parlar  sobre persones que 
decideixen fer una feina d’estiu que sigui útil. 
Et poso uns exemples : 
 

• Un noi em va fer un treball sobre com va poder ajudar al seu pare i a la 
seva mare per a fer la ruta amb el cotxe. Va presentar. Mapes, 
gasolineres previstes, monuments, millors carretes... Amb aquest treball 
va poder ajudar a casa a fer unes millors vacances. 

 
• Una noia va fer una recerca a Esparreguera sobre els preus dels 

productes que els pares compraven per tenir-los al rebost. Va realitzar 
una taula amb els establiments de compra i els llocs on sortia més bé 
comprar. 

 
• Una noia es va proposar fer feines de casa que normalment no pot fer. 

El  seu resum que em va portar parlava que havia après a cuinar, havia 
après a planxar... havia donat valor a l’endreça. 

 
I a tu se t’acudeix alguna idea per fer? 
 
PROPOSTA 2. Prepara el Camp d’Aprenentatge de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa a Olot 
 
Si has mirat el Bloc de la Classe sabràs 
que  el curs que ve anirem al Camp 
d’Aprenentatge de la Garrotxa a Olot. 
Hi anirem la setmana del 23 al 27 de 
setembre. Des d’aquest Camp ens 
proposen diverses feines per poder 
aprofitar bé el temps de l’estada. Les 
trobaràs a  la seva pàgina web. 
 
Camp d’Aprenentatge de la 
Garrotxa...http://www.xtec.cat/cda-
garrotxa/ 
 
Recorda també que has de saber de 
memòria el poema de Joan Maragall 
La Fageda de Jordà: 
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La Fageda de Jordà 

 

Saps on és la fageda d’en Jordà? 

Si vas pels volts d’Olot, amunt del pla, 

trobaràs un indret verd i pregon 

com mai més n’hagis trobat al món: 

un verd com d’aigua endins, pregon i clar; 

el verd de la fageda d’en Jordà. 

El caminant, quan entra en aquest lloc, 

comença a caminar‐hi poc a poc; 

compta els seus passos en la gran quietud 

s’atura, i no sent res, i està perdut. 

Li agafa un dolç oblit de tot el món 

en el silenci d’aquell lloc pregon, 

i no pensa en sortir o hi pensa en va: 

és pres de la fageda d’en Jordà, 

presoner del silenci i la verdor.  

Oh companyia! Oh deslliurant presó! 

  

Joan Maragall 

 
 
 
Que passis un molt bon estiu.  
T’ho desitgem tots els mestres que hem treballat amb tu aquest curs. 
 


