
 
 

 

 

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 Lletres. Exercicis fonamentals per preparar l’entrada a 1r de primària. PETIT PONT. 

Educació Infantil P5. Editorial Nadal. ISBN 978-84-7887-547-4 

● Quadern de Nombres.  Exercicis fonamentals per preparar l’entrada a 1r de primària. PETIT PONT. 

Educació Infantil P5. Editorial Nadal. ISBN 978-84-7887-546-7 

● Escriptura Bona lletra 6. Col.lecció Bona lletra. ISBN 978-84-7210-503-4 

● Quadern de matemàtiques 06. Nou set juguem amb els nombres. ISBN 978-84-7887-276-3 

● Quadern de matemàtiques 07. Nou set juguem amb els nombres- Concepte de suma: 

Afegir-infantil. ISBN 978-84-7887-277-0 

● Llibre de lectura “ El tresor del pirata” en lletra de pal i en lletra lligada. Col.lecció Plou i fa sol.ISBN  

978-84-96569-95-9 

● Acabar el llibre d’axioma (cal recollir-lo a l’escola) 

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

proposats: 

● Aprèn i juga: http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.html 
● Súper jocs: http://www.superjocs.com/jocs/educatius/ 
● Jocs matemàtics: http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_hora/matematiques.htm 

 
● Jocs i enigmes de matemàtiques i llengua: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/e-inf-matematiques 
● Juguem amb les vocals: https://clic.xtec.cat/projects/vocals/jclic.js/index.html 

 
● Lectoescriptura online: https://www.symbaloo.com/mix/lectoescripturaonline 

 
● Recursos  generals d’anglès: :https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es  

 
● Contes en anglès: https://www.youtube.com/user/HarperKids/videos 

 

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 d’infantil. 
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