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RECOMANACIONS D’ESTIU P5  

 
Benvolgudes famílies, 

Els mesos d'estiu són per a que els nens/es descansin i juguin però també podeu aprofitar per fer 

activitats relacionades amb el que es treballa a l’escola. Si dediqueu alguna estona a realitzar tasques 

relacionades amb el que anem fent a l’aula, l’adaptació a l’entorn escolar al setembre és més planera. 

Aquí teniu un recull de possibles activitats per orientar-vos en aquesta tasca: 

ORIENTACIONS 

• Podeu fer servir  folis blancs o  fulls pautats. 

• Guieu-los en la direccionalitat dels nombres i de les lletres. 

• Oferiu temps per tal que dibuixin i pintin lliurement. També podeu suggerir el tema (la platja, una 

festa...). 

 

POSSIBLES TREBALLS A REALITZAR 

 

Relacionats amb l'escriptura:  

• Fer dictats de paraules i frases, escriure frases lliurement, intentant que facin bé la separació de 

les paraules. 

• La llista de la compra. 

• Llistats de coses que ens hem d'emportar a un viatge o a una excursió. I qualsevol altre tipus de 

llistes. 

• Recull de receptes de cuina. 

• Notes (per avisar, per recordar) 

• Escriure cartes, correus electrònics o postals a algú que viu lluny. 

• Escriure amb l'ordinador. 

• Fer un diari d'estiu on es poden anar apuntant els fets més importants de les vacances. 

 

Relacionats amb la lectura : 

• Llegir els fulls de lectura lliurats al llarg del curs. 

• Llegir contes (els adults als infants). 

• Compartir contes (llegir una pàgina cadascun...) 

• Escollir contes adequats al seu nivell i als seus gustos i interessos. 

• Anar a la biblioteca 

• Aprofitar els moments quotidians per a llegir: el calendari, els cartells de les botigues, la llista de 

la compra...) 

 

 

Relacionats amb l'activitat matemàtica : 

• Utilitzar el calendari per situar i marcar dates concretes. 
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• Utilitzar els diferents tipus de rellotge. 

• Mirar nombres pel carrer o a diferents llocs: Com es diu aquest nombre? Com l'escriuries? 

• Jugar a diferents jocs adequats al seu nivell (jocs de cartes, de lògica...) 

• Treballar diferents aspectes dels jocs (saber guanyar i perdre, saber esperar torn, no fer 

trampes, deixant que calculin de la manera més còmoda per ells, amb els dits, amb palets,amb 

el cap...) 

• Preparar els diners per anar a comprar. 

• Revisar i interpretar els tiquets de la compra. 

• Fixar-se i comentar els preus del productes. 

• Jugar a sumar i restar mentalment a partir de problemes quotidians. 

• Amb elements fàcils d’aconseguir com xapes, pedres, agulles d’estendre roba... fer 

classificacions segons: el color, la mida, la quantitat, fer sumes i restes senzilles. 

• Intentar llegir i escriure nombres grans que surtin a la premsa o altres llocs. 

 

Compartiu i gaudiu de l’estiu amb la família i els amics, aneu a la platja, al parc, al bosc... Aprofiteu per 

jugar, córrer i saltar a l’exterior. Feu excursions a peu i en bicicleta i descobriu llocs i indrets nous. 

 

Si voleu,  podeu comprar un dels llibres de vacance s que hi ha a les llibreries del nivell de P5. 

 

 

Esperem que passeu un bon estiu. 

 

Fins aviat! 


