
 
 

Recomanacions per l’estiu 
 

Ja han arribat les vacances, ja és temps d’estiu, temps d’oci, temps lliure per jugar, per 
nedar, per passejar, en definitiva,  temps per passar-ho bé plegats !! 

És un moment ple d’afectivitat, on podreu gaudir dels vostres fills/es i fer entre tots un estiu 
ben divertit.  

Per tal d’aprofitar aquest temps lliure, en aquelles estones on no hi ha cap activitat 
prevista, us fem algunes petites orientacions per tal que els infants s’ho passin d’allò més 
bé aprenent. 

ACTIVITATS MOTRIUS PER MILLORAR EL DOMINI DEL SEU COS 

 Caminar i passejar per la sorra de la platja. 

 Saltar, enfilar-se, nedar, jugar amb la sorra. 

 Anar amb bicicleta. 

 Córrer i fer tombarelles. 

 Jugar amb la pilota. 

 Modelar plastilina, retallar imatges. 

 Enfilar collarets amb pasta de sopa. 

 Fer manualitats senzilles: plegar papers ... 

 Continuar amb l’hàbit de vestir-se i desvestir-se, i continuar amb alguns hàbits 

d’higiene (rentar-se les mans, les dents, etc.). 

PER FIXAR L’ATENCIÓ 

 Observar els detalls de qualsevol cosa que trobin que els cridi l’atenció. 

 Fer dibuixos lliures. 

 Fer jocs de regles: oca, domino, memory...  

 

 

 

 
Bon Estiu   



PER ENRIQUIR EL SEU VOCABULARI 

 Mirar i llegir contes. 

 Aprofitar qualsevol moment per a fer conversa: comentar el programa de la tele que 

s’ha vist, o la pel·lícula del cinema, els jocs preferits, etc. 

 Practicar l’hàbit d’escoltar i  saber esperar. 

 Quan sortiu amb ells, expliqueu-los sempre on aneu i què penseu fer. Feu-los saber 

també el nom del lloc que visiteu. 

JOCS DE LLENGUA I MATEMÀTICA 

 “Ha Llavaneres ha arribat un vaixell carregat de ... animals , fruita, joguines, colors, 

noms de persona ....” 

 “Veig, veig ... una cosa de color ...” 

 Escriure el nom de tant en tant, i intentar escriure algunes paraules. 

 Llegir els noms dels membres de la família, i intentar llegir els rètols que veiem pel 

carrer. 

 Comptar coses: joguines, petxines, escales, cotxes que passen per la carretera, etc. 

 

 

LA CLASSE DELS TAURONS US DESITJA:  BON ESTIU !!! 

 

 

 

 

 


