
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

Benvolguts pares i alumnes, 

 

   Hem acabat un nou curs, i ara ens toca gaudir d’un temps i d’uns espais 

molt diferents d’allò que hem estat fent fins ara. S’ha acabat la rutina 

diària d’anar a l’escola i comencen les vacances. 

   L’estiu és una època de l’any que permet fer activitats a l’aire lliure i cal 

que els/les vostres fills/es ho aprofitin al màxim.  

   Recomanem que es faci una mica de tot. Es pot anar una estona a la platja, 

a la piscina, anar al parc, anar a l’esplai, jugar amb el amics, muntar en 

bicicleta i també altres tipus d’activitats que ajudin a no deixar de costat 

tota la feina que s’ha fet durant el curs. 

 

Per tal d’aprofitar aquest temps lliure i aquests horaris més flexibles, us 

fem algunes orientacions per aquelles estones on no hi ha cap activitat 

prevista, per tal que els infants s’ho passin d’allò més bé aprenent. 

 
 

APROFITAR PER FER TOTA MENA D’ACTIVITATS FÍSIQUES: 

 

 Fer tot tipus d’exercici a l’aire lliure. Nedar, passejar, anar en    

 bicicleta, saltar a corda, jugar a pilota ... 

 Jugar en espais oberts amb amics i amigues de la seva edat 

 Animeu-los a ser més autònoms i autònomes 

 Practicar algun esport 

 

 

PER FIXAR L’ATENCIÓ: 

 

 Observar els detalls de qualsevol cosa que trobin que els cridi  

 l’atenció 

 Ajudeu-los a observar detalladament tot el que veieu en els 

viatges,  

 excursions i sortides 

 Fer jocs de regles: parxís, oca, domino, dames, escacs... 



 
 

 

 

PER ENRIQUIR EL SEU VOCABULARI I TREBALLAR CONTINGUTS 

TREBALLATS A L’ESCOLA: 

 

 Veure i comentar tots plegats pel·lícules 

 Jugar amb les paraules 

 Anar a la biblioteca 

 Fer els quaderns i exercicis que us recomanem 

 

 

JOCS DE LLENGUA I MATEMÀTICA: 

 

 El penjat 

 Joc de cartes, el bingo 

 Cercar paraules al diccionari, fent-ho cada vegada més ràpid 

 Sudokus 

 Jocs de taula ( escacs, parxís...) 

 Jocs de paraules ( Scrabble) 

 

 

Per últim, també us recomanem visites a museus o exposicions i la 

participació en alguna activitat festiva com ara alguna Festa Major. 

Com veieu les activitats són moltes. Gaudiu al màxim amb la companyia de 

tota la família. 

 

 

Bon estiu! 

Ens veiem al setembre 

 

Juny 2014 

 

 

 

 

 



 
 

TEXTOS 
 

Durant l’estiu has d’escriure un petit diari, d’allò més important o 

interessant de les teves vacances.  

Recorda que el procés d’escriptura consta de tres passes: 

1r. Planificació del text (decidir les parts del text i fer l’esborrany) . 

     Revisió de l’esborrany (demana ajuda a un adult) 

2n. Escriptura  

3r. Revisió (ortografia, signes de puntuació, etc.) 

 

ÀREA DE LLENGUA CATALANA 

 

És molt important que durant l’estiu continuïs llegint en qualsevol de les 

llengües que has estudiat. 

Cal fer un horari de lectura diària (20 minuts cada dia, com a mínim).  

Practica la lectura expressiva en veu alta davant algú o, fins i tot, pots 

gravar-te i després escoltar-te com llegeixes. 

 

També pots practicar amb aquestes pàgines web. 

 

 

 



ÀREA DE MATEMÀTIQUES 

 

És molt important que asseguris bé les taules de multiplicar, perquè són 

imprescindibles per dividir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADERNETS D’ESTIU 

 

 

Històries d’estiu. 3r 

 Tipus: La Galera  

 Projecte: La Galera 

 Segell: La Galera 

 Idioma: Català  

 Comunitat/s: Illes Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana  

 ISBN: 9788441219182 

Nota: Inclou solucionari 

 

 

 

Nombres i operacions 5 

 Tipus: Santillana Quaderns  

 Projecte: Santillana Quaderns  

 Segell: Santillana  

 Idioma: Català  

 Comunitat/s: Illes Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana  

 ISBN:9788468013862 

Nota: Inclou solucionari 

 

 

Problemes 6 

 Tipus: Santillana Quaderns  

 Projecte: Santillana Quaderns  

 Segell: Santillana  

 Idioma: Català  

 Comunitat/s: Illes Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana  

 ISBN:9788468014012 

Nota: Inclou solucionari 

http://www.santillana.es/ca/sobre-nosaltres/segells-editoriales/santillana/
http://www.santillana.es/ca/sobre-nosaltres/segells-editoriales/santillana/


 

Nombres i operacions 6 

 Tipus: Santillana Quaderns  

 Projecte: Santillana Quaderns  

 Segell: Santillana  

 Idioma: Català  

 Comunitat/s: Illes Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana  

 ISBN:9788468013879 

Nota: Inclou solucionari 

 

 

Quadern de Vacances 3r. Llengua Catalana 

 Tipus: Teide Quaderns  

 Projecte: Teide Quaderns  

 Segell: Teide 

 Idioma: Català  

 Comunitat/s: Illes Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana  

 ISBN:9788430778034 

Nota: Inclou solucionari 
 

 

Repàs Vacances 3r primària Grup Promotor  

 Tipus: Vacances  

 Segell: Grup Promotor  

 Idioma: Català  

 Comunitat/s: Catalunya  

 ISBN: 97884848355366 

Nota: Inclou solucionar 

 
 
 

 
 

 

Vacances amb Els Ròbits 3 

 Tipus: Vacances 

 Segell: Vicens Vives 

 Idioma: Català  

 ISBN: 9788431698584 

 

Nota: Inclou solucionari 

 

 

 

 

http://www.santillana.es/ca/sobre-nosaltres/segells-editoriales/santillana/
http://www.santillana.es/ca/sobre-nosaltres/segells-editoriales/santillana/
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.santillana.es/content/imgsxml/es/material/407263.jpg&imgrefurl=http://www.santillana.es/catalogo/repas-vacances-3r-primaria-grup-promotor/&usg=__952A7CQzjKsOpfkiMZbhiHtVZe0=&h=675&w=494&sz=77&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=MxgIx0gmFr9kRM:&tbnh=138&tbnw=101&ei=pQG_UZi7G-Od7gbEkoGQCg&prev=/search%3Fq%3Dvacaciones%2Bsantillana%2Brepas%2B3r%26um%3D1%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAg
http://www.santillana.es/ca/sobre-nosaltres/segells-editoriales/grup-promotor/
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.agapea.com/portada-i6n2096085.jpg&imgrefurl=http://www.agapea.com/libros/Vacances-Amb-Els-Robits-3-Solucionari-9788431698584-i.htm&usg=__uGf2dG2ZnL9e60A7tPOn3HXJ16g=&h=540&w=400&sz=43&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=z_LK-kLANSlz4M:&tbnh=132&tbnw=98&ei=YwG_UdiAPcrm7Abug4DADQ&prev=/search%3Fq%3Dvicens%2Bvives%2Bvacances%26um%3D1%26sa%3DN%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


 
 

Recordeu: 

-Treballa  sol/a a l’habitació, en un lloc tranquil i agradable, sense 

distraccions. 

-Abans de començar prepara tot el material que puguis necessitar 

(bolígrafs, llapis, goma, colors, retoladors, regle...) 

- Fes les feines bé, polides i ben presentades. 

 

 

 


