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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, aquesta última, 
fundamental en qualsevol àrea. 
 
- Escriure frases senzilles 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 , i les cal.ligrafies de classe ja els 
han acabat, poden comprar els quaderns de cal.ligrafia: nº 8 o 9 de l´Ed. Salvatella (Si 
hi ha nens o nenes que ja els han fet poden continuar amb els números següents). 
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ESTIU 2N. 
 

S' aconsellen aquestes activitats d'estiu: Quadern de Vacances 2 Nadal. Ed. Nadal. 
Si els vostres fills/filles tenen més ganes de treballar, aquests dos quaderns serveixen 
per reforçar continguts treballats a segon. 
 
• Quadern de Llengua Pont 2 Ed. Nadal. 
• Quadern de Matemàtiques Pont 2 Ed. Nadal. 
És convenient que: 

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

 
 


