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Benvolgudes famílies,
Aviat començareu les vacances d’estiu. Recordeu que els vostres
fills i filles han de jugar, gaudir, ajudar... però també cal tenir una
estona cada dia per fer els deures de vacances i llegir. El vostre
fill/a haurà de lliurar les feines que us detallem que a la tutora
corresponent durant la primera quinzena de setembre.

DEURES ESTIU: MONTCAU- LA MOLA ( 2017-18)
1-Enviar una postal a un amic.
2-Recollir tres desenes de petxines.
3-Disfressa´t i fes un dibuix.
4- Vés a una festa d´escuma.
5- Fes una tarda de cinema amb la família.
6-Fes una recepta de cuina i li pots enviar a la Mònica.
7- Fes-te una foto aquest estiu i la pots explicar en un full.
8- Llegir un conte als avis o pares, germans..
9-Amb material reciclat pots fer una manualitat.
10- Passeja per la muntanya.
11- Mira la lluna plena una nit.
12-Mira el cel la nit de l´11 d´agost i escriu que has vist…
13-Tria un càrrec per fer a casa teva i cada vegada que ho facis
posa un gomet al calendari.
14-Llençat a una piscina i mulla a tothom.
15-Menja fruita.
16-Planta una flor i la cuides.
17 Pots mirar uns dibuixos o una pel·lícula en anglès.
18- Tria el menú d´un dia.
19- Fes una trucada al teu millor amic.
20 Aprèn a ballar una cançó de l´estiu amb el pare, la mare o tots
dos.
21-Passa una estona a soles amb el pare.
22- Passa una estona a soles amb la mare.
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23- Construeix castells de sorra a la platja o a casa amb material i
jugaaaaa!!!!!!
24- Gaudeix , estigues alegre i content i sobretot… passa-t’ho
molt bé i sigues feliçççççççç!!!!!

- Recordeu que la lectura diària és importantíssima per tal
d’anar adquirint fluïdesa en la competència lingüística i per ajudar
al procés d’aprenentatge de cara el curs vinent.

- També us recomanem el “Quadern de vacances 1r”, editorial
Baula. (ISBN/EAN:978-84-479-2063-1
).

Que gaudiu d’ un molt bon estiu!
Les tutores de Primer

