
Generalitat   de   Catalunya  
Departament   d’Educació  
Escola   Josep   Orriols   i   Roca  

Benvolgudes   famílies   de   Cicle   Mitjà,  
 
En  aquesta  ocasió  ens  adrecem  a  vosaltres  per  suggerir-vos  un  seguit  de  de  tasques  que  els                 
vostres   fills/es   poden   fer   durant   aquest   es�u:  
 

Ac�vitats   educa�ves:  

Fer  un diari  de  les  vacances (Llengua)  Explicar  el  que  fem  a  les  vacances  i  afegir  fotos,                  
dibuixos,   enganxar   entrades   o   �quets   de   les   ac�vitats   que   es   realitzen.  
Llegir :  contes,  llibres,  revistes,  còmics,  cartells  que  et  trobes  pel  carrer,  tríp�cs….             
(Llengua   i   educació   en   valors).   Intercanviar   llibres/contes   amb   els   amics.  
Descobrir   i   visitar    museus    (Aprenentatge   interdisciplinari)  
Anar   a   la  biblioteca  (Aprenentatge   interdisciplinari)  
Mirar  pel·lícules  educa�ves   i  documentals  en   diferents   idiomes   (Llengua)  
Jugar  a  jocs  de  taula :  Parxís,  escacs,  dòmino,  l’oca,  jocs  de  cartes,  rummykub,  scrabble,              
monopoly… (Aprenentatge   competencial   i   treball   en   equip)  
Fer  polseres .  (Plàs�ca)  Muntar  una  parada  de  polseres  amb  els  amics  perquè  aprenguin             
el   valor   dels   diners   i   treballin   els   euros   (Matemà�ques)  
Muntar  trencaclosques,   maquetes,   lego,   robò�ca  …  (Lògica   i   matemà�ques)  
Escoltar   diferents   es�ls   de  música  i  ballar  (Música)  
Inventar  i  representar  una  obra  de  teatre  amb  els  amics/gues (Llengua,  aprenentatge          
competencial   i   treball   en   equip)  

 

Ac�vitats   a   l’aire   lliure:  
 

Banyar-se  a  la  platja,   a  la  piscina,  al  riu  …  (Educació  �sica,  descoberta  de  l’entorn,  medi                
natural)  
Fer  dibuixos   al   natural  (Plàs�ca   i   medi   natural)  
Excursions  a   peu   (Geografia:   orientació   en   el   mapa   i   ús   de   la   brúixola)  
Sor�des   amb   bicicleta  (Geografia:   Orientació   en   el   mapa)  
Descobrir   gran   diversitat   de  parcs  (Geografia: Orientació   en   el   mapa)  
Observar  insectes,   animals  en   el   seu   hàbitat   natural   i   la    flora    (Medi   Natural)  
Fer   esport :   futbol,   tenis,   bàsquet   …   (Educació   �sica,   els   valors   de   l’esport   …)  
Viatjar :  Fer  el  llistat  de  què  necessitem  (Llengua),  descobrir  la  zona  on  anirem  de               
vacances   i   preparar   possibles   ac�vitats   a   fer (Aprenentatge   competencial)  
Jardineria :   Plantar   plantes,   regar,   fer   un   hort…. (Medi   Natural)  
Descobrir  amb  un  telescopi  les  estrelles,  les  constel·lacions,  veure  estels  fugaços  ….           
(Medi   Natural)  
Construir   una  cabana  (Aprenentatge   competencial   i   treball   en   equip)  
Fer  fotografies  de   l’entorn,   de   les   pròpies   vivències… (Plàs�ca   i   medi   natural)  
Joc  lliure  en  el  qual  els  infants  inven�n,  improvisin,  experimen�n,  provin,           
descobreixin… (Aprenentatge   competencial)  
Veure   una  posta   de   sol  i   gaudir   de   la   natura   (Medi   Natural)  
Fer   una  caminada   nocturna  (Medi   Natural)  
Dormir   en   una  tenda   de   campanya  o   fer   bivac (Medi   Natural)  
Fer   la  migdiada  en   una   hamaca   (Aprenentatge   competencial)  
Crear   una   bo�gueta  amb   els   amics   (Aprenentatge   competencial)  

http://natibergada.cat/oblida-els-deures-i-fomenta-un-bon-habit-lector
http://museus.cultura.gencat.cat/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/
http://www.rutespirineus.cat/
http://www.sortirambnens.com/excursions-amb-nens/rutes-en-bicicleta-per-a-nens
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/
http://www.xtec.cat/serveis/crp/e3990106/recursos/Curs%202011-2012/guia_hort_escolar.pdf
http://www.recercaenaccio.cat/jocs-i-recursos-educatius/juga-a-reconeixer-les-constel%C2%B7lacions-2/
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Ac�vitats   d’experimentació:  
 

Experimentar  amb  diferents  elements :  sorra,  aigua,  gel,  fang,  plas�lina,  gela�na,         
colorants   …   (Ac�vitat   manipula�va   i   plàs�ca)  
Crear  un  hàbitat  i  estudiar  algun animal:  capgrossos,  grills,  insecte  pal,  peixos,          
papallones,  cargols…  Cuidar-los  durant  uns  dies  i  descobrir  com  són,  què  mengen,  com              
es   reprodueixen… (Medi   Natural)  
Experimentar   amb  bombolles   gegants   de   sabó   (Ac�vitat   manipula�va   i   plàs�ca)  
Fer   experiments.  Pot   ser   ú�l   veure   els   experiments   del  Dinàmiks  (Medi   Natural)  
Land  art :  elaborar  obres  d’art  contemporànies  amb  elements  de  la  natura.  Pots  veure              
aquest  vídeo .    (Plàs�ca   i   Medi   Natural)  
Amb  fotografies  fer   vídeos   amb   la   tècnica  stop   mo�on  (Aprenentatge   interdisciplinari)  
Elaborar   una  maqueta   (Ac�vitat   manipula�va   i   plàs�ca,   aprenentatge   interdisciplinari)  

Ac�vitats   domès�ques:  
 

Anar  a  comprar :  Fer  la  llista  de  què  cal  comprar  (Llengua)  i  saber  pagar  i  calcular el  canvi                  
(Matemà�ques)  
Cuinar :  Seguir  una  recepta  entenent  cada  pas  (Llengua:  lectura  i  comprensió  lectora)  i              
mesurar  les  quan�tats  que  diu  la  recepta  (Matemà�ques:  calcular  les  mesures  amb  la              
balança).  Es  poden  fer  receptes  senzilles  com:  gelats,  granissats,  batuts,  gela�na,  truites,             
galetes,   magdalenes,   pas�ssos   …  
Ajudar  en  la  neteja  i  les  taques  de  casa : parar  taula,  ordenar  i  netejar l’habitació,  llençar            
la   deixalla   al   contenidor,   rentar   els   plats,   …   (Aprenentatge   competencial).  

 
 
L’equip   de   mestres   de   Cicle   Mitjà  
 

http://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/
https://www.youtube.com/watch?v=-uogghhc_EA
https://ca.wikipedia.org/wiki/Stop-motion

