
 
 

 

ACTIVITATS ESCOLARS DE VACANCES 2018-2019 

 

PRIMER DE PRIMÀRIA - CICLE INICIAL 

  

Sabem que és bo que durant les vacances el nen jugui i que després d’un temps 

dedicat a descansar es pugui reprendre, amb certa “disciplina” i responsabilitat, un 

horari senzill en què els hàbits adquirits d’organització i autonomia es vagin 

consolidant. Sabem que li són molt beneficioses les estones de lectura i treball 

intel·lectual, activitats que alhora l’ajuden a mantenir i a refermar els conceptes 

bàsics treballats. 

 

ÀREA DE LLENGUATGE 

 

Us anotem a continuació alguns llibres i una col·lecció que, entre altres, li poden 

agradar: 

 

LLIBRES: 

 Tot el que cal per fer una casa en un arbre (Carter Higgis i Emily 

Hughes).  Editorial Libros del Zorro Rojo.  

 ¿Cómo se lee un libro? (Daniel Fehr i Maurizio Quarello). Editorial Océano 

Travesía. 

 L’any del Blauet (Jaume Cabré i Pep Boatella). Editorial Estrella Polar.  

 Ningún beso para mamá (Tomi Ungerer). Editorial Anaya (en castellà).  

 La vida anodina de la bruixa Resina (Delphine Perret i Roland Garrigue).  

Editorial Astronave.  

 Escampar la boira (Chloé Cruchaudet . Editorial Joventut. 

 Boníssim! Poemes per llepar-se’n els dits (Salvador Comelles i Mercè 

Galí). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

 

COL·LECCIÓ: 

 Vaixell de vapor: sèrie blanca. Editorial Cruïlla. 

 

 

 



Tanmateix, els alumnes de primer tenen una llibreta gran de llengua començada 

a l’escola que és bo que la continuïn, fent-hi exercicis diversos d’escriptura, 

mitjançant algun diccionari d’imatges que tinguin a casa. També hi poden expressar 

tot allò que els estimuli a escriure: una notícia, una historieta o còmic, endevinalles, 

cantarelles... Per altra banda, us suggerim exercicis que poden fer a partir del llibre 

esmentat o bé del carpesà de llengua de durant el curs: 

 

 Copiar el nom d’instruments de música. 

 Anotar els noms de joguines. 

 Escriure noms d’animals de granja. 

 Escriure frases amb els personatges de contes que més li agradin. 

 Escriure frases de diferents temes: el parc, la casa, els animals. 

 Escriure noms que comencin amb R, o amb G o J... 

 Jugar al parxís, dòmino, cartes, al penjat, a veig-veig... 

 Escriure un llistat de paraules encadenades per la primera i última lletra. 

 

Les propostes que us fem per treballar l’anglès són les següents: 

 Cantar cançons amb el canal de Youtube del “Super Simple Songs”: 

https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs 

I si voleu seguir la lletra, busqueu dins el canal Super Simple Songs Sing-

alongs 

 Escoltar les històries que trobareu a la pàgina web de Cbeebies.com (apartat 

Story time): 

http://www.cbeebies.com/global/things-to-do#story-time  

 Veure alguns contes tradicionals amb subtítols en anglès del canal de 

Youtube “English Kids TV”:  

https://www.youtube.com/watch?v=6cKeythmdQE  

 Veure capítols de les següents sèries de dibuixos animats (les podeu posar a 

la TV amb versió original o les podeu trobar a Youtube): 

 Ben and Holly’s Little Kingdom -   

https://www.youtube.com/watch?v=JyiGvDb7tc0 

 Charlie and Lola - https://www.youtube.com/watch?v=TpBVtYhwcqU 
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ÀREA DE MATEMÀTIQUES 

 

Es recomana realitzar els següents quaderns i podran entregar-los a l’escola a partir 

del 2 de setembre i abans que s’iniciï el curs. 

 

 

 Set i mig. Quadern de càlcul 7                                  (ISBN 9788430740215) 

 

 Set i mig. Quadern de càlcul 8                                  (ISBN 9788430740222) 

                     Editorial Teide 

 

 

 

 

 

Bon estiu! 


