
 
 

 

ACTIVITATS ESCOLARS DE VACANCES 2018-2019 

 

SEGON 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. 

 

LECTURA 

Us suggerim algunes lectures: 

 

 Irene la valienta. William Steig        Editorial Blackie Books 

 Ossa i Conill. Sol com un mussol. Julian Gough      Editorial Baula 

 Alana i Alada. Bel Olid. Mercè Canals.       Editorial Bambú 

 29 contes bojos. Úrsula Wölfel. Teresa Martí.               Editorial Cruïlla. Sèrie Blava 

 Harper i el paraigua màgic. Gerrie Burnell.                  Editorial La Galera 

 Minimalari. Pinto & Chinto.          Editorial Kalandraka 

Traducció Pau Joan Hernàndez.  

 

 

ACTIVITATS 

Us suggerim alguns quaderns de treball: 

 

 Set i mig. Quadern de càlcul 11                                           (ISBN 9788430740253) 

 

 Set i mig. Quadern de càlcul 12                                           (ISBN 9788430740277) 

                     Editorial Teide 

   

 Quadern d'expressió escrita. Textgrup blau           (ISBN 9788441219236)  

Editorial La Galera 

 

Suggerim continuar treballant la llibreta gran de llenguatge on tenen anotades propostes 

d'activitats a fer. 

 

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

dimecres dia 4 de setembre. 

 



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 

 

 Seguir alguna de les receptes de cuina del el canal de Youtube “kidsfoodfactory”: 

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

 

   

 

Bon estiu! 
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