
 
 

 

 

 

Estimades famílies, 

 

Ja arriba el període de vacances d’estiu, tot i que aquest any és ben diferent als altres.  

Igualment us volem fer arribar unes propostes per poder seguir treballant “una mica” durant aquests               

mesos.  

Ja que és un curs ben excepcional, trobem oportú donar-vos més propostes per poder seguir treballant a                 

l’estiu, en la mesura que us sigui possible.  

Per aquesta raó també trobem interessant oferir la possibilitat de fer els quaderns, que us proposem cada                 

any, altres quaderns de suport i sobretot també recursos digitals.  

 

Quaderns d’estiu: 

● Quadern de Llengua. Exercicis fonamentals per preparar l’entrada  al 6è curs. PONT. Educació 

Primària 5è curs. ISBN 978-84-7887-454-5 

● Quadern de Matemàtiques.  Exercicis fonamentals per preparar l’entrada al 6è curs. PONT. 

Educació Primària 5è curs. ISBN 978-84-7887-455-2 

● Anglès: ENLLAÇ carpeta anglès amb audios i videos per continuar treballant el llibre d’anglès. 

● Castellà:  

Aquí us deixo uns quants llibres que podeu llegir a l'estiu o altres que us vinguin de gust us aniria bé 

llegir com a mínim dos. 

 

Título Autor Editorial 

Alma y la isla Mónica Rodríguez Anaya ISBN 9788469808887 

Palabras de camaleón Gonzalo Maure Anaya, colección sopa de 
libros 

Mari Pepa y el club de los 
pirados 

Alfredo Gómez Cerdà SM ISBN: 978-84-675-9053-1 

El Ladrón de minutos 
 

David Lozano Garbala 
 

EdebéI ISBN: 
978-84-683-2765-5 

La biblioteca de los libros 
vacíos 

Jordi Sierra i Fabra Alzira 
ISBN 9788496514829 

El sueño de Iván Roberto Santiago SM ISBN9788467551150 

La biomaestra Pepe Maestro Edelvives 
ISBN: 8426373712 

El palacio de los tres ojos Joan Manuel Gisbert Edelvives 
ISBN: 9788426346 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hruXh8gMnWrZiRHcubA0_fi2i1PTvvYE?usp=sharing


 

Aquí també teniu uns links per poder treballar digitalment durant aquests dies, com a suport als quaderns                 

proposats: 

 

● Recull de recursos online per a treballar la llengua catalana: Edu365 

● Recomanacions de lectura per a cicle superior: enllaç 

● Recull de recursos online per a treballar la llengua castellana: Edu365 

● Recull de recursos online per a treballar les matemàtiques: Edu365; aprenent amb les mans 

● Recull de recursos online per a treballar la llengua anglesa: British council 

● Recull de recursos online per a treballar el medi: Natural; Social 

 

 

Remarquem la importancia a trobar moments per anar fent aquestes propostes. 

Si teniu qualsevol dubte, adreceu-vos a la vostra tutora que us ho resoldrà. 

 

Una abraçada ben forta! 

Equip educatiu de primària. 

 

 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/index.html?page=1
https://www.grup62.cat/seleccio-editorial/recomanacions-escolars/76
http://www.edu365.cat/primaria/castella/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/index.html
https://www.aprenentamblesmans.cat/educacio-primaria/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories
http://www.edu365.cat/primaria/natural/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/socials/index.html

