
Benvolguts pares i mares d’alumnes de 2º E.  P.: 

 

Doncs ja hem arribat al final de curs. 

Enguany ha estat un acabament molt diferent i estrany, però  amb les vacances 

podrem tenir  bons moments a la natura, amb la família, amb els amics i del bon 

temps, ara que ja estem a les fases finals del confinament.  

L’estiu també és un bon moment per gaudir aprenent. Aquí teniu un seguit de 

recomanacions perquè aprengueu i us divertiu.  

N’hi ha de tot tipus així que trieu. Hauríeu de complir, com a mínim, amb la meitat 

de la llista. Quants és capaç d’aconseguir?  
 

 Anar a passejar a la muntanya 

 Ballar 

 Mirar una posta de sol 

 Fer un pastís 

 Llegir un parell de llibres 

 Anar a la platja 

 Nedar 

 endreçar alguns calaixos 

 Tastar alguns aliments nous 

 Jugar a pilota 

 Preparar una festa sorpresa 

 Anar a la biblioteca 

 Anar amb bicicleta 

 Llegir còmics 

 Fer un collage 

 Fer massatges 

 Ajudar a algú 

 Pintar o decorar pedretes 

 Visitar un museu 

 Anar a una Festa Major 

 Fer una relaxació amb música 

 Recollir petxines 

 Menjar fruita d’estiu 

 Jugar a jocs de taula  

 Veure uns focs artificials  

 Disfressar-te 

 Fer una llimonada natural 

 Aprendre dos acudits nous  

 Tenir cura d’una planta 

 Cosir 

 Preparar un pícnic 

 Tenir una conversa amb avis o pares  

 Fer un meet amb amics 

 Fer volar estels 

 Construir un castell a la sorra  

 Aprendre 8 paraules noves  

 Fer galetes 

 Escriure una carta al Carles/a la 

Montse 

 Jugar amb globus d’aigua 

 Mirar com passen els núvols estirat a 

terra 

 Escoltar molta música  

 Fer una cursa d’obstacles  

 Fer crispetes i veure una pel·lícula  

 Plantar llavors 

 Organitzar les joguines i donar les 

velles 



 

 

És important, però, trobar cada dia una estoneta i  dedicar-la  a repassar tot allò que hem 

anat treballant durant el curs. 

A continuació us indiquem les tasques que recomanem  que fes el nen/nena diàriament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Els treballs fets a l’estiu els heu de  lliurar al setembre, primer dia de classe, al tutor de 2n. 

 

Bon estiu a tots!! 

  

 

❖ Quadern de Llengua. Exercicis fonamentals per preparar l’entrada al cicle mitjà. 

Editorial Nadal.     ISBN 84-7887-366 ( CATALÀ) 

❖ Quadern de Matemàtiques . Exercicis fonamentals per preparar l’entrada al cicle mitjà. 

Editorial Nadal.   ISBN 84-7887-365 (MATEMÀTIQUES) 

❖ Quaderno de Lengua. Exercicis fonamentals per preparar l’entrada al cicle mitjà. 

Editorial Nadal.   ISBN 84-7887-367 (CASTELLANO) 

❖ Llegir.  Fora bo que el nen/nena llegeixi amb algú al costat que l’escolti i l’ajudi fent-li 

preguntes orals concretes per comprovar la correcta comprensió del text. 

 


