
Hem arribat a final de curs, comencen les vacances. 
No oblideu ensenyar a les vostres famílies totes les feines que 
heu fet durant el curs i gaudiu de les fotos que hem publicat 
al blog perquè pugueu recordar amics i activitats que hem fet 
aquest curs.  

En els sobres que heu anat a recollir a l’escola hi ha feines que 
no hem pogut fer i que podreu fer durant les vacances, 
darrera de cada full hi ha una petita explicació de què cal fer, 
els pares i mares segur que us poden ajudar molt. 

Us adjuntem aquest  llistat amb propostes que podeu fer 
aquest  estiu.                                                    Bones Vacances!!! 

QUÈ HAN DE FER ELS NENS I NENES DE P5 A L’ESTIU? 
Sobretot passar-s’ho molt bé! Ja que el temps de vacances és per a descansar i esbargir-se. 
 
Gaudiu tant com pugueu de la ciutat, del poble, de la platja, de la muntanya… aquí us proposem unes activitats per anar 
recordant les coses que heu fet i après durant aquest curs. 

• Escriure el seu  nom i el dels companys/es, familiars, amics… 

• Mirar, comentar i llegir contes. Explicar contes, inventar-ne de nous... 

• Fer llistats de coses per anar a comprar, per jugar, d’animals… 

• Retallar fotos de revistes i diaris i escriure paraules i/o frases relacionades amb la foto o la notícia 

• Dibuixar, pintar i fer treballs manuals. 

• Jugar a resoldre petits problemes i endevinalles. 

• Recollir objectes bonics (pedres amb formes estranyes, petxines de platja,…) i després comptar-los, dibuixar-los, classificar-
los…  

• Jugar a cartes, a l’oca i d’altres jocs de taula (respectant les normes!!!) 

• Fer trencaclosques, inventar  jocs nous, fer bombolles de sabó,… 

• Fer esport: nedar a la piscina, córrer, anar amb bicicleta, saltar a corda, jugar a futbol, lliscar amb patins i patinets… 

• Jugar al parc, fer equilibris... 

• Aprendre a cordar-se les sabates. 

• Ajudar a parar i desparar la taula. 

• Aprendre una cançó nova i cantar-la, ...o moltes!!! 

• Escoltar música i ballar lliurement. 

• Vestir-se i despullar-se sol/a i deixar la roba endreçada. 

• Endreçar les seves joguines. 

• Fer petits encàrrecs. 

• Divertir-se i riure molt. 

Desitgem que passeu unes bones vacances i que gaudiu molt. 

Atentament, 

Noemí i Conxita 
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