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ESTIU 1ER 
 
S'aconsellen aquestes activitats d'estiu: 
 
• Quadern d´ESTIU 1er               Ed. Nadal. 
 
Per aquells nens i nenes que tinguin més ganes de treballar o reforçar alguna 
de les dues matèries, aquests dos quaderns serveixen per repassar els 
continguts treballats del curs. 
 
• Quadern de mates 1er PONT       Ed. Nadal. 
• Quadern de llengua 1er PONT      Ed. Nadal.  
 
• És convenient que a casa:  
 

− LLEGIR cada dia una estona. La lectura és molt important, ja 
que ajuda a l´alumne a assolir els seus aprenentatges. Per tant, el 
nen /a ha d´acostumar-se a llegir una estoneta cada dia ,com si 
fós una rutina diària més,  per anar agafant agilitat, vocabulari i 
comprensió. 
 
- Escriure frases o petites descripcions (d´un animal, persona o 
objecte). 
 
− Fer petits dictats. 
 
− Acabar els quaderns de cal.ligrafia del curs, si encara no els 
ha acabat del tot. 

 
− Fer sumes sense portar i portant i restes sense portar, ja que 
quan fa dies que no en fan barregen la mecànica de les dues 
operacions. 

 
 

Pels nens i nenes que han de millorar la seva lletra, poden fer petits escrits 
o petites còpies en una llibreta de pauta. 



COL · LEGI "COR DE MARIA " 
FIGUERES 

 
Estiu 2n. 

 
S'aconsellen aquestes activitats d'estiu: 
 
• Quadern de vacances Vacaciones Santillana. Repàs 2n. Primaria..Ed. Santillana. 
• Quadern Santillana Nombres i operacions.( Suma i resta portant-ne) n° 5. 
• Quadern Santillana Nombres i operacions.( Multiplicació per una xifra) nº 6 
 
És convenient que: 
 

− Llegeixi cada dia una estona. 
− Escrigui frases . 
− Faci petits dictats. 
− Repassi taules de multiplicar 



 
TREBALLS D'ESTIU PELS ALUMNES DE 3r. 

 
 
Cal entregar la feina el primer dia de classe. 

 
� Vacances amb Tina Superbruixa.1r CICLE MITJÀ. Editorial Brúixola. 
ISBN: 978-84-9906-069-9 
 
� PLA LECTOR BAULA. Un gos gairebé ferotge.  M. Àngels Bogunyà. 
Editorial Baula.( llibre i quadern) 
 
� Quadern de vacances 3. Editorial Salvatella. 
ISBN: 978-84-7210-600-0 
 
� Repassar  TOTES LES TAULES. 
        
Bones Vacances! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TREBALLS  RECOMANATS  D’ESTIU DE 4t 
 

 
Cal entregar la feina el primer dia de classe. 

 
� Vacances amb Tina Superbruixa.2n CICLE MITJÀ. Editorial Brúixola. 
ISBN: 978-84-9906-070-5 
 
� PLA LECTOR BAULA.  La vall dels escarabats.Pere Pons.Editorial 
Baula.( llibre i quadern) 
 
� Repassar  TOTES LES TAULES. 
                       BONES VACANCES!!!  
 
 
 
 



TREBALLS    ESTIU     5È     PRIMÀRIA 

     Pont Llengua 5è primària   ……………….…………… ISBN : 9788478874542 

     Puente Lenguaje 5º primaria ………………………..  ISBN: 9788478874569 

    Pont Matemàtiques 5è primària .....................   ISBN: 9788478874550 

     Lectura diària, dictats i redaccions ( tant en català com en castellà) 

 Llibre de lectura recomanat: “Taronges i llimones”  Ed. Macmillan 

 

 

 

 

 



ESCOLA COR DE MARIA  DEURES ESTIU 11/12  
  6è DE PRIMÀRIA    
 
Durant l’estiu es recomana fer els següents quaderns: 
 
OBLIGATORIS 

• Quadern de repàs de Llengua catalana. Activitats bàsiques per preparar 
l'entrada a ESO. 

 Pont Llengua 6è primària  ISBN: 978-84-7887-198-5 
 

• Quadern de repàs de Llengua castellana. Activitats bàsiques per preparar 
l'entrada a ESO. 

 Puente Lenguaje 6º primaria  ISBN: 978-84-7887-200-0 
 

• Quadern de repàs de matemàtiques. Activitats bàsiques per preparar l'entrada 
a ESO. 

 Pont Matemàtiques 6è primària  ISBN: 978-84-7887-201-9 
 

RECOMANATS 

• Quadern de problemes 
 Nou-set 20 Sumar i restar. Multiplicar i dividir per més d'una xifra amb 

més dificultat  ISBN: 978-84-7887-046-6 
 

• Quadern d’ortografia castellana Punto y aparte 
 Punto y Aparte nº 16 - serie roja ISBN: 978-84-7887-262-0 
 Punto y Aparte nº 17 - serie roja ISBN: 978-84-7887-263-9 
 Punto y Aparte nº 18 - serie roja ISBN: 978-84-7887-264-7 

 

• Quaderns d’ortografia catalana Punt i a cap 
 nº 16 sèrie vermella ISBN: 978-84-7887-116-0 
 nº 17 sèrie vermella ISBN: 978-84-7887-117-9 
 nº 18 sèrie vermella ISBN: 978-84-7887-118-7 

 

 

Els alumnes que passen a la ESO amb la qualificació d’ INSUFICIENT tenen l’obligació de fer els 
deures. Els han de presentar el primer dia al nou centre de secundària. 

A la resta d’alumnes se’ls recomana fer-los ja que és un repàs, així estaran millor preparats pel 
nou nivell acadèmic. 
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