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Propostes per a un estiu entretingut 

Les vacances són, abans de res, un període de descans, però en cap moment això ha de significar 
que els nens abandonin per complet un procés d’aprenentatge planificat i amb uns objectius 
pedagògics preestablerts. 
És important pensar en activitats significatives i atractives per als nens i nenes, amb la finalitat 
d’estimular la consolidació i aplicació dels coneixements adquirits durant el curs escolar i amb l’ànim 
de fomentar el desenvolupament de nous coneixements, l’exercici d’hàbits i l’estimulació creativa de 
les diferents intel•ligències.  
 
A continuació es detallen un seguit de suggeriments: 

 

1. Realitzar una activitat setmanal atractiva amb la família i detallar l’experiència en un diari 
amb la finalitat d’exercitar les habilitats relaciones amb l’escriptura.  

2. Crear un “quadern de viatge” on el petit/a relati o projecti les seves vacances. Hi hauria 
d’incloure mapes, fotos, dibuixos, etc. D’aquesta manera, el nen integrarà la capacitat 
d’investigació i de creació amb diferents habilitats més enllà de les relacionades amb 
l’escriptura. 

3. Activitats culturals i de socialització: visites a museus, concerts a l’aire lliure, cinema en 
família, etc. 

4. Solidaritat: compartir moments amb persones (gent gran, infants, persones amb necessitats 
especials, etc.) que puguin requerir la nostra ajuda. És bàsic inculcar als nens/es, des de petits, 
el concepte de la diversitat i que, a la vegada, coneguin les capacitats/limitacions que tots 
podem tenir. S’ha d’educar el respecte cap a la diferència. 

5. Lectura diària de llibres adequats a l’edat i als interessos del nen/a, tot fent que participi en 
el moment de seleccionar-los a la biblioteca. 

6. Activitats relacionades amb la lògica. Per a aquest tipus de tasques, els jocs poden tenir un 
protagonisme important en els seus diferents formats. Jocs de taula, jocs d’ordinador/tablet, 
etc. Per adquirir certs conceptes matemàtics, n’és un exemple el potencial dels escacs. 

7. Iniciar o profunditzar en idiomes: lectures, dibuixos animats, pel•lícules, grups de conversa 
o campaments amb immersió a una llengua, etc. 

8. No podem oblidar la importància de l’esport com a activitat estimuladora a nivell cerebral.  
9. Tasques que fomentin la creativitat i que l’estimulin, per exemple, mitjançant la realització 

d’experiments a casa.  
10. Activitats centrades en ensenyaments artístics: música, pintura, dibuix, etc. 
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