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DEURES ESTIU 2020
Hola a totes i a tots,
ha estat un curs ben especial, que ha suposat un canvi daltabaix de com
entenem l’escola. Per aquest motiu, també creiem que hi ha d’haver un canvi
daltabaix de com entendre l’estiu.
Cadascun de vosaltres, gaudirà d’un estiu ben diferent i és, per aquest motiu,
que volem obrir la porta a que el vostre treball en aquest període estiuenc
també passi per les vostres mans i les de les vostres famílies.
Us fem tot un seguit de recomanacions per tal de continuar visquent l’estiu de
la forma més enriquidora possible i que us enganxeu a allò que realment us pot
semblar atractiu.
Us animem a compartir amb nosaltres les vostres activitats. Disposareu del
suro de Classroom actiu per realitzar totes les publicacions que vulgueu amb
imatges, reptes, vídeos i totes les vostres aventures. Tanmateix, podeu escriure
al vostre diari digital allò que vulgueu.
Volem saber de vosaltres durant tot l’estiu!
LLENGUA
● Lectura de llibres en llengua catalana, castellana i anglesa.
● Diari d’estiu 2020. Narreu allò rellevant del vostre període de vacances
(en format paper o digital). Afegeix dibuixos, entrades de llocs, imatges
i fotografies. Tot allò que permeti resumir aquests mesos.
● Envieu mails als vostres companys i companyes. Feu-li arribar cartes
i escrits.
● Organitzeu videotrucades amb els vostres companys/es i compartiu
com esteu. Feu jocs i dinàmiques.
ARTS & CRAFTS
● Fotografia creativa (poesia icònica, metàfores visuals) inspirant-se
en l’obra de Chema Madoz com a mecanisme d’expressió de les
emocions viscudes.
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MATEMÀTIQUES
● MATES TAKE AWAY . Pàgina de recursos matemàtics per gaudir a
casa.
● RECURSOS INNOVAMAT. El material d’Innovamat, amb desenes de
reptes i activitats.
MEDI NATURAL I SOCIAL
● CIÈNCIA CONFINADA. Tot un seguit de propostes científiques per
amenitzar l’estiu.
● DINÀMIKS. Els experiments més esbojarrats i científics. Ciència 100%
TUTORIA
Us adjuntem l’enllaç a les propostes d’estiu de l’Ajuntament de Terrassa per
gaudir amb la família d’aquests mesos de vacances.
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/74415/fem/estiu/2020/gaireb
e/200/activitats/culturals/reactivar/sector/terrassa
Aquest recull de propostes és susceptible a adaptacions i a canvis. Podeu fer
propostes tantes com vulgueu i fer un estiu més que divertit!

