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LA FEINA DE L’ESTIU

Margarida Xirgu i Rico, junt amb el seu fill David i Rius Xirgu, repassant els deures d'estiu, a la seva casa de Centelles.

Estimades famílies,
Arriba l’estiu, un temps de descans llarg i merescut pels vostres fills i filles. Un temps, però,
en què caldria que no perdés moltes de les coses que ha après i treballat al llarg del curs.
Enlloc de comprar quadernets editats per les vacances us proposem una altra manera
d’aprofitar el temps. A títol orientatiu us oferim un seguit de recomanacions que pretenen
ajudar-vos a organitzar els dies de vacances dels vostres fills i filles. Cada família n’hauria de
seleccionar aquelles que s’adiguin més amb la seva manera de fer, amb els seus horaris, amb
les seves afeccions i els seus costums.
Els vostres fills i filles podrien fer coses ben diverses:
-

-

Escriure cartes, postals, correus electrònics a familiars o a amics
Practicar regularment jocs de taula: jocs de cartes, parxís, jocs d’estratègia; jocs que,
preferiblement, s’hagin de practicar en grup, amb companys, familiars o coneguts.
Anar a comprar regularment determinats articles: el pa, les begudes, la premsa, etc.
Seria bo que en controlessin el preu, el canvi.
Practicar alguna activitat que els suposi una responsabilitat: que siguin els encarregats
de preparar-se la roba, de preparar-se l’esmorzar o el berenar, de parar taula, d’abaixar
les persianes abans d’anar a dormir.
Controlar el calendari: saber el dia que és avui, el que serà demà, el que va ser ahir, els
dies que han passat de vacances, els que falten per anar a...
Llegir una estoneta cada dia. L’estona de lectura s’ha de viure i veure com una activitat
més de lleure, no pas com una obligació o com un càstig. Estaria bé que compartíssiu
amb ell/a aquesta estona, podríeu llegir un paràgraf o una pàgina cadascú, parleu del
que ja s’ha llegit o del que us penseu que passarà més tard. Trobeu una estona del dia
que hi hagi tranquil·litat per dur a terme aquesta activitat.
Començar alguna mena de col·lecció: petxines, segells usats, cromos, gomes
d’esborrar, etc. Seria bo que ells mateixos pensessin la manera d’endreçar-la i la
manera d’organitzar-la.

A part d’aquestes, o d’altres activitats similars, als vostres fills i filles potser els agradaria
elaborar el seu DIARI DE ESTIU 2011
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www.http://claradecalella.blogspot.com
En aquest diari hi haurien de poder escriure cada dia. Cada dia allò que els ha agradat
més, o allò que els ha preocupat o allò que els ha interessat. A part d’escriure hi podrien fer
altres activitats també interessants:
-

Dibuixar.
Pintar amb aquarel·les
Enganxar una carta o una postal que han rebut.
Enganxar-hi fotografies: d’un amic nou, de la piscina, d’una festa familiar.
Escriure el relat d’una activitat que hagin desenvolupat.
Enganxar un retall de diari o de revista amb una notícia important.
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-

Copiar la recepta d’un pastís o d’un plat que s’ha fet a casa.
Escriure la llista de convidats a la festa d’aniversari de...
Fer un “quadre” enganxant paper de caramel, un al costat de l’altre.
Enganxar-hi un correu@ que hagin escrit
Enganxar-hi notícies que els semblin importants i escriure-hi un “peu de foto”
I tot el que els sembli necessari per poder recordar aquest estiu

El diari podria fer-se en una llibreta nova, de 80 fulls blancs i de mida A4. Caldria que
abans de fer l’activitat de cada dia escrivissin la data. Procureu que la tinguin neta, que facin
bona lletra i que la guardin sempre en el mateix lloc, ben protegida.
El primer dia del curs vinent estaria bé que els portessin a l’escola per poder compartir amb
els companys i companyes i el seu mestre/a el seu contingut.
Ens sembla que si fa aquesta mena d’activitats ja “aprofitarà” prou les seves vacances. Sigui
com sigui, us agraïm la vostra col·laboració:
Els mestres del cicle inicial
(signatura del tutor/a)

Vist i plau
La Directora
(signatura)

Segell de l’Escola
..................................., juny de 2012

