
 
 

ACTIVITATS ESCOLARS DE VACANCES 2018-2019 

 

SISÈ DE PRIMÀRIA            

                            

Benvolgudes famílies dels alumnes de 6è: 

Ja hem acabat un curs que tanca una etapa important en l’escolaritat dels vostres 

fills i iniciem les vacances. L’ Escola considera que és bo realitzar algunes feines de 

repàs amb l’objectiu que els nens i nenes no oblidin els continguts treballats durant 

el curs. També el Departament d’Ensenyament ha donat instruccions sobre la 

conveniència de realitzar tasques de reforç. Aquestes són algunes de les 

recomanacions per a les famílies: 

 

 És important no interrompre, durant períodes llargs de temps, la pràctica     

d’ habilitats directament relacionades amb la competència comunicativa 

lingüística i la competència matemàtica. Per això, cal donar eines als vostres 

fills i filles que ajudin i afavoreixin la transició de l’etapa d’ educació primària 

a l’ etapa d’ educació secundària. 

 

 En finalitzar l’etapa d’ educació primària no tot l’alumnat assoleix 

satisfactòriament els continguts d’algunes àrees del currículum  ni 

els coneixements i les competències bàsiques avaluats en la prova 

de sisè d’educació primària. Per aquests alumnes, l’escola fa una 

proposta d’activitats de reforç d’estiu,  que hauran de lliurar al seu 

tutor o tutora del Centre al que s’integraran, a l’ inici del curs 

vinent. Aquestes activitats es tindran en compte en l’avaluació inicial i en les 

posteriors actuacions de reforç. 

 

Les activitats de reforç són també recomanables per a la resta d’alumnat. 

 

 Cal que ajudeu els vostres fills i filles en la planificació i l’organització de les 

feines. És important que aprenguin a treballar d’una manera organitzada i a 

planificar-se per poder-ho fer. Han d’acostumar-se a no voler fer tota la feina 

el primer dia o a no deixar-la pel darrer. 

 

 A l’ apartat horari hi trobareu un model que està pensat perquè el vostre fill o 

la vostra filla pugui concretar els dies de les vacances d’ estiu en què 

realitzarà les activitats, l’ horari que hi dedicarà i el compromís que pren de 

fer-ho. 

 

 És aconsellable que us interesseu per la feina que va fent, si té dubtes, si 

necessita ajuda... Aquest seguiment el farà treballar amb més seguretat i 

confiança. 

 

 



Us oferim a continuació la relació de treballs que l’ Escola proposa: 

 

 Quadern d’estiu 6è. Primària “Investiga amb en Roc Tempesta” 

        (ISBN 9788448925758) 

Editorial Barcanova 

Els recordem que aquest temps de vacances és un bon moment per fer ús dels 

avantatges que ens ofereix la xarxa de Biblioteques Públiques. 

Llengua Catalana 

 Lectura d’un llibre adequat a la seva edat (a partir de 10/11 anys). 

 Fitxa del llibre: títol, autor, editorial, tema, personatges... resum, valoració... 

Llengua Castellana 

 Lectura d’un llibre adequat a la seva edat. Fitxa del llibre. 

Llengua Anglesa: 

 Llegir el llibre “Beauty and the beast”                (ISBN 978-3-85272-785-1) 

Helbling Languages   

 Si miren la TV, posar-la en versió original sempre que sigui possible. 

 Llegir llibres a la pàgina web Oxford Owl. Us podeu donar d’alta (és gratuïta) 

i trieu l’edat apropiada: https://www.oxfordowl.co.uk/for-home 

 Anar al cinema a veure pel·lícules en versió original:  Yelmo Icària, Filmoteca 

de Catalunya, Phenomena, Verdi, Balmes  

 Veure capítols de la sèrie d’Història “Horrible Histories” a través de la pàgina 

web ororo.tv: https://ororo.tv/es/shows/horrible-histories 

Llengua Francesa 

 Cuaderno de vacaciones Francés. 6º Primaria        (ISBN 978-84-9049-283-3) 

Editorial Santillana 

 

Matemàtica 

 Vacances Matemàtiques 6                                         Editorial Edebé 

Us fem arribar també algunes de les propostes del Departament: una carpeta                        

d’aprenentatge en la que es poden incloure les activitats proposades pels mestres 

(i també altres activitats no incloses en la proposta i que l’alumne vulgui fer), una 

presentació personal i el compromís de treball de l’alumne per a les vacances. 

Podeu completar aquest treball amb alguns recursos en línia de les diferents àrees 

curriculars que trobareu a la pàgina web destinada a l’alumnat d’educació primària: 

 

 

 Bon estiu! 

www.edu365.cat/primaria 
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