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Benvolgudes   famílies   de   Cicle   Superior,  
 
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:  
 
Lectura:  individual,  compar�da  i/o  en  veu  alta  per  desenvolupar  l’expressivitat.  Còmics,            
revistes,   narra�va,   diaris,...  
 
Ac�vitats   relacionades   amb   la   llengua   oral:  
 

● Enregistrament  d’àudios:  entrevistes  entre  germans  de  temà�ques  originals  o          
inventades  (un  periodista  i  un  astronauta), improvisacions  individuals  o  entre           
familiars  (un  mercat,  una  retransmissió  espor�va,…), monòlegs  de  vivències          
significa�ves    (llibres   llegits,   excursions   realitzades,   grups   de   música   preferits),...  

● Escoltar   vídeos   o   cançons   en   diferents   llengües.  
 
Ac�vitats   relacionades   amb   la   llengua   escrita   (sobre   paper   o   format   digital):   
 

● Opinió   sobre   una   pel·lícula,   d’una   no�cia   d’actualitat,   ...   
● Descripció  d’un  objecte  o  d’un  paisatge,  narració  d’una  història  fantàs�ca ,  crònica            

d’un   viatge   o   d’un   dia   especial,...  
● Diari   personal,   planificació   d’un   viatge,   
●   És   recomanable   alternar   la   llengua   catalana,   la   castellana   i   l’anglesa.   
● Poden   estar   acompanyats   de   retalls   gràfics   o   de   dibuixos   fets   a   mà.  

 
Ac�vitats   relacionades   amb   l’expressió   ar�s�ca:  
 

● Fotografia   Crea�va.  
● Dibuix   sobre   paper   de   paisatges.  
● Land-art    (art   creat   amb   elements   de   la   natura),...  
● Manualitats  amb  material  reciclat:  construcció  de  màquines,  composicions         

crea�ves,...  
 
Ac�vitats   de   caire   matemà�c:  
 

● Càlcul   de   preus   per   conèixer   l’economia   familiar:   compres,   viatges,...  
● Càlculs   de   mesures:   ingredients   de   receptes.  
● Calcular   distàncies   de   trajectes   en   diferents   unitats:   metres,   quilòmetres,...  

 
Creació   personal   com   a   projecte   durant   l’es�u:  
 

● Crear  un  espai  per  les  sensacions  i  les  emocions  viscudes  durant  l’es�u.  Pot  ser una                
carpeta,  una  caixa,  un  àudio,  un  vídeo,  …  que  aniran  emplenant  amb  paraules,              
textos,   materials,   imatges…   en   funció   dels   seus   gustos   i   emocions.  

 
Ac�vitats   �siques:  
 

● Cal  moure’s  i  fer  ac�vitat  �sica  diària:  passejos  per  l’entorn  urbà  de  Moià,  visitar  llocs                
d’interès  de  l’entorn  proper  (la  Muntanya  de  la  Creu,  La  Tosca,  el  Pla  de  les                
Escopetades,  el  Castell  de  Clarà,...),  tombs  amb  bicicleta,  anar  a  la  piscina,  jocs              
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aquà�cs   a   la   platja,...  
● Aprofitant  que  la  música  engresca  molt  als  més  pe�ts,  es  poden  fer  balls  i               

coreografies.  
● Jocs  tradicionals  (xarranca,  corda,  anelles,...),  jocs  amb  pilota,  jocs  a  l'entorn            

natural,...  
● Ac�vitat   motriu   guiada   a   par�r   de   video   tutorials:    Zumba,   Ioga,   Pilates ,...  
● Totes  aquestes  ac�vitats  cal  que  es  facin  seguint  les  recomanacions  del  Departament             

de   Salut.  
 

Ac�vitats   quo�dianes   de   casa:  
 

● Mantenir   ordenats   els   espais   personals.  
● Tenir   responsabilitats:   anar   a   comprar,   ajudar   en   l’ordre   i   neteja,   separar   residus,...  
● Par�cipar   en   l’elaboració   del   menjar.  

 
Organització   personal:  
 

● Dedicar  una  mica  de  temps  amb  la  família  per organitzar  el  dia  a  dia :  quines  tasques                 
i   responsabilitats   cal   tenir,   en   quins   moments   les   fa,...  
 

Propostes   culturals:  
 

● Visitar   la   Biblioteca   municipal    ja   que   té   una   agenda   d’ac�vitats   variada   i   interessant.  
● Visita   de   museus:   Museu   Rafael   Casanova,   Casa-museu   Prat   de   la   Riba,...  
● Poues   de   Glaç.  
● Mones�r   de   Santa   Maria   de   l’Estany.  
● Castell   de   la   Popa.  
● A   la   comarca   també   hi   ha   llocs   que   per   la   seva   elevació   permeten   veure   l’entorn   des  

d’un   punt   de   vista   privilegiat:   Sant   Cugat   de   Gavadons,   el   Puig   Rodó,...  
 
 
L’equip   de   mestres   de   Cicle   Superior.  


