
DEURES DE VACANCES 4t PRIMARIA – ESTIU 2020 

 

Hola families!  

Bon dia a tothom...grans, mitjans i menuts! 

 

Com esteu?Com segueix tot? Desitgem que totes i tots 

bé, amb Salut i amb bon humor... tot anirà millorant 

segur... 

 

Us adrecem aquestes línies a banda de per a 

enviar-vos el nostre afecte, per a dir-vos 

que us trobem a faltar i també volem que aquest escrit 

serveixi com a recordatori de les tasques que us vam 

encomanar per fer al llarg de les vacances... tranquil·les i 

tranquils que encara us queden mooooooooolts dies! 
 

Ja us vam dir que els deures eren personalitzats, que 

cadascun i cadascuna de vosaltres havia de fer tasques 

que més li vinguéssin de gust i també als vostres pares i 

mares els hi vam recomanar en concret quines activitats 

més us conveníen. 

 

Com a norma general LA LECTURA ha de ser 

obligada... llegiu tot allò que us agradi i us vingui de gust, 

teniu llibres a casa de lectura, de l’escola, altres que us 

deuen haver regalat, si us agrada l’esport podeu llegir els 

diaris també... avui en dia es poden llegir virtualment si 

us ve de gust... Però la lectura és molt important perquè 

ho millora tot, el vocabulari, l’ortografia, la 

comprensió,....podeu llegir en l’idioma que us agradi. 
 

Una segona part que no podeu oblidar és el treball 

del Càlcul, sumes, restes, multiplicacions i divisions... 



les taules de multiplicar han d’estar apreses ja i 

heu de dominar el càlcul ràpid. 

 

En tercera posició el treball dels dictats i 

redaccions, en català i castellà... us anirà bé recordar 

les normes treballades a l’escola. 

 

Pel que fa a la resta de matèries és important que 

refermeu sobretot aquelles en que les vostres 

qualificacions hagin estat més fluixes o aquelles que us 

costin més. 

 

Tota aquesta feina l’heu de fer seguint preferiblement 

unes pautes, us heu de fixar un horari setmanal i un 

calendari... aprofiteu per treballar aquelles hores que 

fa més calor i esteu a casa i els dies en què no heu de 

sortir a cap lloc o que els pares i mares treballin. 

 

 

Les tasques les podeu fer en una llibreta de les que 

tingueu per casa sense acabar o en fulls solts blancs. Ho 

recolliu tot junt i al setembre el primer dia 

d’escola ens ho porteu (no us oblideu de posar el 

nom i cognom!). 

 

 

 

 

Una altra opció de treball seria escollir algun dels 

nombrosos quaderns i quadernets de vacances que hi 

ha al mercat...si ho preferiu podeu triar lliurement aquell 

o aquells que siguin del vostre nivell... com us resulti més 

atractiu a vosaltres. 

 



Evidentment hi ha un munt de moltes altres activitats i 

tasques que podeu fer...la més important ESTAR 

CONTENTES I CONTENTS, GAUDIR DE LA 

FAMILIA, JUGAR AMB ELS AMICS, RIURE, JUGAR, 

BALLAR, DESCANSAR, DORMIR, CUINAR, NEDAR, 
CANTAR, ...CARREGAR PILES AMB ENERGIA 

POSITIVA per a la tornada!!! 

 

ARA SI 5è us espera amb més ganes que mai! 

 

Però no oblideu que sempre ens tindreu i sempre 

SEMPRE US ESTIMAREM... 
 

Molts petonets a toth@s!!! 

 

Jesús i Núria 

 

Recordeu que els nostres correus sempre esperen els 

vostres missatges!!! 

jesolbecole@gmail.com 

 

nuriascvcole@gmail.com 
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