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TREBALLS D’ESTIU  -  EDUCACIÓ INFANTIL 
 
 

 
 

Durant les vacances d’estiu creiem important que els/les nens/es gaudeixin del temps lliure:  

 Llegint i mirant contes amb l’ajuda (si és necessari) de la família 

 Jugant, practicant esport, anant a la platja, a la piscina, al cinema... 

 Tenint contacte amb la natura (platja, muntanya, parcs...) 

 

 

La vida diària és plena d’oportunitats per aprendre. Si algun nen/a necessita fer algun treball específic, la 

mestra orientarà a les  famílies mitjançant entrevista o l’informe.  

 

Pares i mames, no oblideu d’aprofitar el temps lliure per parlar amb els nens/es per ajudar-los a millorar  

el seu nivell de vocabulari i d’expressió oral. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració durant tot el curs i 

 

 

BONES VACANCES! 

 
Altafulla, juny de 2019 

EDUCACIÓ INFANTIL……………………………………………………… NIVELL 3 ANYS A/B 

PROFESSORES …………………................................................................Trini Sánchez/Luz Manzano 
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TREBALLS D’ESTIU  -  EDUCACIÓ INFANTIL 
 
 
 

 

Durant les vacances d’estiu creiem important que els/les nens/es gaudeixin del temps lliure:  

 Llegint i mirant contes amb l’ajuda (si és necessari) de la família 

 Jugant, practicant esport, anant a la platja, a la piscina, al cinema... 

 Tenint contacte amb la natura (platja, muntanya, parcs...) 

 

 

La vida diària és plena d’oportunitats per aprendre. Si algun nen/a necessita fer algun treball específic, 

la mestra orientarà a les  famílies mitjançant entrevista o l’informe.  

 

Pares i mames, no oblideu d’aprofitar el temps lliure per parlar amb els nens/es per ajudar-los a 

millorar  el seu nivell de vocabulari i d’expressió oral. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració durant tot el curs i 

 

 

BONES VACANCES! 
 

 
Altafulla, juny de 2019 

EDUCACIÓ INFANTIL……………………………………………………… NIVELL 4 ANYS A/B 

PROFESSORES …………………………………….................................Tània Pastor/Pepa Fortuny 
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TREBALLS D’ESTIU  -  EDUCACIÓ INFANTIL 
 

 

 Durant les vacances d’estiu creiem important que els/les nens/es gaudeixin del temps lliure:  

 Llegint i mirant contes amb l’ajuda (si és necessari) de la família 

 Jugant, practicant esport, anant a la platja, a la piscina, al cinema... 

 Tenint contacte amb la natura (platja, muntanya, parcs...) 

 

 

La vida diària és plena d’oportunitats per aprendre. Si algun nen/a necessita fer algun treball específic, la 

mestra orientarà a les  famílies mitjançant entrevista o l’informe.  

 

Pares i mames, no oblideu d’aprofitar el temps lliure per parlar amb els nens/es per ajudar-los a millorar  

el seu nivell de vocabulari i d’expressió oral. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració durant tot el curs i 

 

 

BONES VACANCES! 
 

 
Altafulla, juny de 2019 

EDUCACIÓ INFANTIL………………………………………………………… NIVELL 5 ANYS A/B 

PROFESSORES ………………………………......................Anna Ollé/Laura Tomàs/Zoe Ana Haynes  
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TREBALLS D’ESTIU  -  EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
 

Per tal de recordar les coses que s’han après durant el curs d’una manera agradable i, encara que no tenen 

caràcter obligatori, us recomanem: 

 Quadern d’estiu de 3r de qualsevol editorial. 

 Quadern Pont de Cicle Mitjà E.P. 3 de Matemàtiques i Català de l’Ed. Nadal i el Cuaderno de 

Castellano de la mateixa editorial. 

 Summer Practice. 3r. Burlington Books (quadern de vacances d’anglès). 

  Lectura d’un llibre en català i un en castellà. 

  Repassar les taules de multiplicar i fer restes portant-ne, multiplicacions per dues xifres i 

divisions per una xifra. 

 
Altafulla, juny de 2019 

 

 

Els alumnes que NO HAN ASSOLIT alguna àrea, és convenient que presentin els treballs al 

setembre. 

 

 

PER ENTREGAR AL PROFESSOR/A PER SETEMBRE 

El meu fill/a ………………………………………………………………………………………………… 

 Ha fet les activitats d’estiu. 

 No ha fet les activitats d’estiu. 

 No ha acabat les activitats d’estiu 

per: ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

TITOL DEL LLIBRE LLEGIT: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Signatura dels pares: 

 

Altafulla,  de Setembre de 2019 

CICLE MITJÀ……………………………………………………….....………… NIVELL 3r A/B 

PROFESSORES ………………………………………………......Estefania Garcia/Mª Jesús Garcia 
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TREBALLS D’ESTIU  -  EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
 

 

Per tal de recordar les coses que s’han après durant el curs d’una manera agradable i, encara que no tenen 

caràcter obligatori, us recomanem: 

 

 Quadern Pont de Cicle Mitjà E.P. 4 de Matemàtiques i Català de l’Ed. Nadal i el Cuaderno de 

Castellano de la mateixa editorial. 

 Summer Practice. 4t. Burlington Books (quadern de vacances d’ anglès). 

 Repassar les taules de multiplicar i fer restes, multiplicacions i divisions 

 Lectura d’un llibre en català i un en castellà. 

Altafulla, juny de 2019 

Els alumnes que NO HAN ASSOLIT alguna àrea, és convenient que presentin els treballs al 

setembre. 
 

 

PER ENTREGAR AL PROFESSOR/A PER SETEMBRE 

El meu fill/a ………………………………………………………………………………………………… 

 Ha fet les activitats d’estiu. 

 No ha fet les activitats d’estiu. 

 No ha acabat les activitats d’estiu 

per:…………………………………………………………….…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

TITOL DEL LLIBRE LLEGIT: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Signatura dels pares: 

 

Altafulla,  de setembre de 2019 

CICLE MITJÀ………………………………………………………………….......... NIVELL 4t A/B 

PROFESSORES ……………………………………................................. Àngels Mercadé/Ana Duran 
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Per tal de recordar les coses que s’han après durant el curs d’una manera i cal que realitzin les següents 

activitats: 

 Quadern d’estiu de 5è de l’editorial Santillana. 

 Lectura d’un llibre en català i un en castellà. 

 Holiday English. 5è. Oxford (quadern de vacances d’anglès). 

 Ed. Nadal: Quadernets de 5è de Matemàtiques, Català i Castellà 

 
Altafulla, juny de 2019 

 
Els alumnes amb qualificació de NO ASSOLIMENT han de presentar obligatòriament les 

activitats 
 

 

PER ENTREGAR AL PROFESSOR/A PER SETEMBRE 

 
El meu fill/a ………………………………………………………………………………………………… 

 Ha fet les activitats d’estiu. 

 No ha fet les activitats d’estiu. 

 No ha acabat les activitats d’estiu 

per:……………………………………………………….………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

TITOLS DE LLIBRES LLEGITS: 

1.-……………………………………………………………………………………………………………. 

2.-……………………………………………………………………………………………………………. 

Signatura dels pares: 

 

Altafulla,  de setembre de 2019 

CICLE SUPERIOR…………………………………………………………………… NIVELL 5è A/B 

PROFESSOR ………………………………………………............................. Jordi Duch/Mireia Bardolet 
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TREBALLS D’ESTIU  -  EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

 

 

 

  

 

Per tal de recordar les coses que s’han après durant el curs d’una manera agradable, us 

recomanem: 

 Quadern d’estiu de 1r de qualsevol editorial. 

 Lectures: Recomanem la Col·lecció Ala Delta, de l’Editorial BAULA (sèrie roja) o la col·lecció 

d’El vaixell de vapor, editorial Cruïlla (sèrie blanca) 

 Quadern de: 

 Matemàtiques. Primer curs. Ed. Nadal. 

 Català. Primer curs. Ed. Nadal 

 Comprensió lectora.  Lector Núm. 1 i 2. Ed. Nadal 

 Cal·ligrafia. Lletra Clara núm. 13. Ed. Nadal 

 
Altafulla, juny de 2019 

 

 

PER ENTREGAR AL PROFESSOR/A AL SETEMBRE 
 

 

El meu fill/a ………………………………………………………………………………………………… 

 Ha fet les activitats d’estiu. 

 No ha fet les activitats d’estiu. 

 No ha acabat les activitats d’estiu 

per:.....……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………....................………………….. 

Signatura dels pares: 

 

 

 

Altafulla,  de setembre de 2019 

CICLE INICIAL………………………………………………………….... NIVELL 1r A/B 

PROFESSORAT ………………………………… ..…Àngels Fernández/Francesc Puchades 
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L’estiu és per descansar i gaudir, però també podem seguir treballant i aprenent sense deixar de gaudir. 

Per tant, et recomanem les següents activitats: 

 
 

 Intenta utilitzar en les teves converses, totes aquelles paraules noves que has après aquest  

curs, podràs dir més coses, pensar més coses, i com més pensis, més lliure et sentiràs. 

 Llegeix el màxim possible, no per obligació, sinó per les aventures que podràs viure. 

 Pràctica molt d’esport, et farà sentir bé. 

 Treballa les matemàtiques que has après aquest curs amb els tiquets de la compra, calculant 

quant us costarà l’aperitiu al xiringuito, quant sumen els nombres de la matrícula dels 

cotxes......etc. 

 Si vas a la platja o a la muntanya, observa i investiga els éssers vius que hi trobes, pots 

dibuixar-los a la llibreta o enganxar una mostra (una fulla, una flor...) i investiga quines 

característiques i propietats té.....observa un niu de formigues (què fan, com es comporten...)  i 

mira el cel i els núvols , les estrelles i la lluna.... aplica tot el allò que has estudiat a medi i 

apunta-ho a la teva llibreta. 

 Canta i balla cançons, et farà sentir bé! 

 Mira alguna pel·lícula amb la teva família i després comenteu-la, explica-la i intenta resumir- 

la i treure’n una conclusió. 

 Pinta un quadre o els que et vinguin de gust, i apunta quines tècniques has utilitzat, quina  

gama de colors, quin estil i posa-li un títol, a través de la pintura també pots viatjar a móns 

màgics sense sortir del teu jardí. 

 Mulla’t sota la pluja, juga amb el fang, camina descalç, pren el sol (però amb protecció), mira 

les flors, cuina una recepta, tasta coses noves, toca diferents textures de la natura......i apunta- 

ho a la teva llibreta i posa que et fa sentir. 

  Porta’t bé i sigues feliç i gaudeix de cada dia. 

CICLE INICIAL………….......................…………………………….........NIVELL  1r A/B 

PROFESSORES  ……………………………............. Àngels Fernández/Francesc Puchades 
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TREBALLS D’ESTIU  -  EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

Per tal de recordar les coses que s’han après durant el curs, recomanem a tots els alumnes de 2n el següent 

treball d’estiu: 

 Quadern d’estiu de 2n de qualsevol editorial. 

 Llegir algun llibre que els agradi. 

 Quadern de: 

 Matemàtiques 5 i 6 d’ Editorial Baula  o Quadern de Matemàtiques 2n curs Ed. Nadal. 

  Lector ( entrenament lector, velocitat i comprensió), núms. 4-5-6-7 Ed. Nadal ( triar 2 

d’aquests) 

 

 

Altafulla, juny de 2019 
 

 

 

 

 

 

PER ENTREGAR AL PROFESSOR/A PER SETEMBRE 

El meu fill/a ………………………………………………………………………………………………… 

 Ha fet les activitats d’estiu. 

 No ha fet les activitats d’estiu. 

 No ha acabat les activitats d’estiu 

per:…………………………………………………………......................................................……………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Signatura dels pares. 

 

Altafulla,  de setembre de 2019 

CICLE INICIAL…………………………………………………………………….........NIVELL 2n A/B 

PROFESSORES  ……………………………..................................          Carolina Borràs/Berta Beltrán 
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TREBALLS D’ESTIU  -  EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
 

 

L’estiu és per descansar i gaudir, però també podem seguir treballant i aprenent sense deixar de gaudir. 

Per tant, et recomanem les següents activitats: 

 

 Agafa una llibreta tamany quartilla, no gaire gran, que et servirà per anar fent el teu treballs. 

 Intenta utilitzar en les teves converses, totes aquelles paraules noves que has après aquest  
curs, podràs dir més coses, pensar més coses, i com més pensis, més lliure et sentiràs. 

 Llegeix el màxim possible, no per obligació, sinó per les aventures que podràs viure. 

 Pràctica molt d’esport, et farà sentir bé. 

 Treballa les matemàtiques que has après aquest curs amb els tiquets de la compra, calcular 

quant us costarà l’aperitiu al xiringuito, quant sumen els nombres de la matrícula dels 

cotxes......etc. 

 Si vas a la platja o a la muntanya, observa i investiga els éssers vius que hi trobes, pots 

dibuixar-los a la llibreta o enganxar una mostra (una fulla, una flor...) i investiga quines 

característiques i propietats té.....observa un niu de formigues (què fan, com es comporten...) i 

mira el cel i els núvols , les estrelles i la lluna.. .. aplica tot el allò que has estudiat a medi i 

apunta-ho a la teva llibreta. 

 Canta i balla cançons, et farà sentir bé! 

 Mira alguna pel·lícula amb la teva família i després comenteu-la, explica-la i intenta resumir- 

la i treure’n una conclusió. 

 Pinta un quadre o els que et vinguin de gust, i apunta quines tècniques has utilitzat, quina 

gama de colors, quin estil i posa-li un títol, a través de la pintura també pots viatjar a móns 

màgics sense sortir del teu jardí. 

 Mulla’t sota la pluja, juga amb el fang, camina descalç, pren el sol (però amb protecció), les 

flors, cuina una recepta, tasta coses noves, toca diferents textures de la natura......i apunta-ho a 

la teva llibreta i posa que et fa sentir. 

  Porta’t bé i sigues feliç i gaudeix de cada dia! 

CICLE INICIAL…………………………………………………………………….........NIVELL 2n A/B 

PROFESSORES  ……………………………........................................... Carolina Borràs/Berta Beltrán  
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TREBALLS D’ESTIU  -  PAS A L’ESO 

 

A continuació et presentem un seguit de tasques per realitzar durant l’estiu. El primer dia de 

classe a l’institut has de portar una carta de presentació que hauràs d’entregar al teu nou tutor 

de 1r d’ESO. Per ajudar-te en aquesta tasca t’adjuntem un guió orientatiu. 

Les següents tasques només són obligatòries en cas d’haver suspès alguna matèria, aquelles  

que et marcarà el tutor/a. Per la resta són recomanables. 

 Quadern Prepara l’ESO de l'editorial Text-La Galera. 9788441218277 

 Holiday English. 6è. Oxford (Quadern de vacances d’anglès). 

 Quaderns Pont. Ed. Nadal: - Quadern de Llengua E.P.6. C. Superior 

- Quadern de Matemàtiques E.P.6. C. Superior 

- Cuaderno de Lenguaje E.P.6. C. Superior 
 

Per últim, també volem proposar altres activitats una mica més lúdiques, però també d’un alt 

valor educatiu. Totes aquelles que facis enregistra-les al document, també adjunt, Registre 

d’activitats d’estiu i pots presentar-les també en un dossier al teu futur tutor. Tota la feina que 

presentis servirà per una avaluació inicial. 

- Llegeix contes, còmics, revistes, poemes, diaris... que t’agradin. Elabora després un resum 

i/o dóna la teva opinió (a mà o a ordinador). També pots fer una fitxa de lectura com les 

que has fet durant el curs. 

- Mira pel·lícules. Et recomanem que sigui en versió original. També pots elaborar després 

un breu resum o donar la teva opinió. 

- Recull notícies que vagin ocorrent al llarg de l’estiu que et semblin interessants. 

- Elabora una entrevista a algun personatge: a un avi sobre com vivien abans al poble, a  

algú que tingui un ofici que t’agradi tot interessant-te per com és la seva feina... 

- Si surts de vacances amb la família, ajuda en l’organització del viatge: fes llistes del 

material imprescindible, un pressupost del que costarà, porta un control de despeses, 

estudia la ruta sobre el mapa, fixant-te en els llocs que visitareu... 

- Fes un diari de vacances que reculli experiències o reflexions. 

ALUMNE ………………………………………………………….................................……....... 

TUTOR/A ………………………………………….....…..... ESCOLA ............................................. 

mailto:iesaltafulla@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/iesaltafulla/
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- Enregistra les receptes de cuina que més t’agradin de casa teva o dels teus avis i perquè 

no, posa’n alguna en pràctica. Pots adjuntar foto del resultat o del procés. 

- Ajuda en la llista de la compra i acompanya a comprar. Fixa’t i compara preus. 

- Si tens termòmetre a casa, porta un registre diari de temperatures i fes el diagrama de 

barres d’algun mes de l’estiu. 

- Practica algun esport, surt en bici, a caminar... 

- Inicia’t en alguna afició: la fotografia, la pintura, el dibuix, muntatges diversos (Lego, 

maquetes, retallables...) 

- A més, a les següents adreces trobaràs enllaços recomanats per practicar i jugar amb les 

matemàtiques i les llengües: 

http://www.xtec.cat/web/curriculum/primaria/orientacions/activitatsestiu 

 
Bones vacances i molta sort en aquesta nova etapa! 

Signatura del tutor/a 6è 

 
Juny de 2019 

 

 

PER ENTREGAR AL TUTOR/A DE 1r ESO DE L’INSTITUT al setembre 
 
 

El meu fill/a ………………………………………………………………………………………………… 

SI / NO    Ha fet les activitats d’estiu obligatòries. 

SI / NO    Ha fet la Carta de presentació. 

SI / NO Ha fet part de les activitats recomanades i que s’ajunten al document Registre d’activitats 

d’estiu. 

Si marques NO, explica el motiu: 

…………………………………………………………………………………………………………............................................................. 

................................………………………………………………………………………………………………………………........................ 

........................................................................................................................................................................... 

Signatura dels pares: 
 
 

  ,  de setembre de  2019 

mailto:iesaltafulla@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/iesaltafulla/
http://www.xtec.cat/web/curriculum/primaria/orientacions/activitatsestiu
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  CARTA de PRESENTACIÓ  

Has de preparar una presentació per al tutor/a que tindràs a l’institut. Pensa que no et coneixen, per això els has 

d’explicar algunes coses que els ajudin a saber com ets i què penses, el que saps fer millor i el que et costa més, el que 

t’agrada molt i el que no t’agrada gaire. Quines són les teves aficions, com t’agradaria que fos el teu institut i 

qualsevol altra cosa que creguis que els servirà perquè et coneguin una mica més bé. 

 

Si ho creus oportú, també pots fer-hi algun dibuix, posar-hi fotografies... 

 

Vigila que el text estigui ben escrit, llegeix-lo en veu alta després d’escriure’l, consulta el diccionari, a Internet pots 

utilitzar el diccionari DÍDAC. Pregunta a algun familiar, passa el corrector ortogràfic si treballes amb ordinador... 

 

Aquesta presentació la pots fer en paper i també amb l’ordinador. L’esquema podria ser: 

 

 

 Títol, nom i cognoms i foto 

 On i quan vaig néixer 

 Quina ha estat la meva última escola 

 Què és el que més m’agrada 

 Què és el que menys m’agrada 

 Com és la meva família 

 Com són els meus amics i amigues 

 Com m’agradaria que fos l’institut 

 Què és els que sé fer millor 

 Què és el que més em costa i per al que necessito ajuda 

 Que he fet aquest estiu 

 Final 
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Escola Roquissar (Altafulla) 

Escola La Portalada (Altafulla) 

Escola Montoliu (La Riera de Gaià) 

Escola Les Codinetes (La Nou) 

Escola  Josep Nin (Salomó) 

  REGISTRE D’ACTIVITATS D’ESTIU RECOMANADES  
 

 
Nom de l’activitat 

 
Data 

 

Dificultat 

(Difícil, normal, fàcil) 

 

M’ha agradat? 

(Molt, sí, poc, gens) 

Valoració 

Crec que he fet l’activitat 

Molt bé Bé 
Puc 

millorar-
la 

He de 
millorar-
la         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Imprimeix tants fulls com necessitis al bloc de l’institut. 
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