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TASQUES PER FER DURANT L’ESTIU
Ja ha arribat l’estiu!
Una època per descansar , jugar, gaudir de la família i els amics, sortir a passejar,
visitar llocs nous, anar a la platja i/o a la muntanya...
Com que ha estat un curs una mica estrany, però, us proposo una sèrie
d’activitats per tal que reforceu i repasseu alguns dels aprenentatges del curs
de 4t.
Primer us faig una proposta per a fer, que aniria molt bé presentar i compartir
amb els i les companyes la primera setmana del curs vinent. Després us
recomanem llegir tot el que pugueu! I finalment us presentem propostes de
possibles quaderns que us poden anar molt bé per repassar continguts.
1. Proposta principal:
Has de preparar un fulletó fent publicitat d’una de les activitats que facis durant l’estiu.
És a dir, has d’explicar perquè és interessant el lloc on has anat o l’activitat que has
fet, amb la intenció de convèncer els demés d’anar-hi o fer l’activitat que presentes.
Per exemple, si aneu de viatge on sigui (ciutat, poble, muntanya...), o si feu una
activitat concreta (anar d’excursió a un Parc Natural, anar a dinar a un lloc molt maco
on fan un menjar boníssim, fer pàdel-surf en una platja molt maca...), haureu de fer
fotos del lloc, del que feu, apuntar què es pot fer d‘interessant, explicar la teva
experiència, etc.
La idea és presentar un fulletó en forma de díptic o tríptic (o si t’animes, petita revista!)
que el puguis ensenyar i explicar, per convèncer els demés que val la pena fer-ho
també.
Quan torneu ho haureu d’explicar a la resta de companys i companyes de classe.
Què has de tenir en compte:
- Quina informació vols exposar.
- Com exposaràs la informació: text (títols, frases, explicacions...), fotografies,
dibuixos, gràfics...
- L’espai que necessitaràs i com distribuiràs la informació en aquest espai.
- L’estètica i l’originalitat del teu fulletó.
I com sempre diem: primer cal provar i fer molts intents (esbossos, croquis...), per
aconseguir un treball final de qualitat.
Endavant i a gaudir!

2. Altres propostes que podeu fer:
-

-

-

Fer un dibuix al natural del que més t’agradi (paisatge, persona, objecte...) amb
llapis, aquarel·les, carbonet...
Dissenyar i construir una màquina amb material reciclat.
Fer un muntatge visual amb unes quantes selfies de moments diferents de
l’estiu.
Enviar una postal o una carta als teus i a les teves mestres (ACIS Artur Martorell,
Plaça Can Baró, 1-3, 08024 Barcelona).
Fer una llista del que heu de comprar, calcular quants diners creus que costarà
cada producte, fer un pressupost, i després... què ha passat? T’hi has acostat?
Inventa o escolta una cançó i inventa’t una coreografia. Potser ens la podràs
ensenyar i aprofitar per la festa final de curs de 5è! També et pots gravar en
diferents escenaris.
Pots anotar les temperatures d’uns quants dies (recorda: a la mateixa hora!) i
fer una gràfica amb les dades recollides. Pot ser interessant si viatges a llocs
llunyans.
Etc!

Gaudiu molt de les vacances!

3. Quaderns
Com que durant el curs hi ha hagut alguns temes que no hem pogut aprofundir-hi,
també et recomanem que practiquis escollint un dels següents quaderns (n’has
d’escollir com a mínim un de matemàtiques i un de llengua: mira't-els bé).
A part, et fem recomanacions de possibles llibres per llegir (amb llengua castellana i
llengua catalana): escull-ne un de cada i llegeix-los!
També et recomano el quadern de vacances Gerónimo Stilton, per si t’animes i
t’agrada fer més activitats.

Ll.Catalana:
PONT. Quadern Llengua 3 primària. Exercicis fonamentals per preparar l’entrada
al 4t de primària. Editorial Nadal.
ISBN: 978-84-7887-450-7
PONT. Quadern Llengua 4 pirmària. Exercicis fonamentals per preparar l’entrada
al 5è de primària. Editorial Nadal

ISBN: 978-84-7887-369-2
Objectiu Aprovar Llengua. Educació primària 3. BRÚIXOLA.
ISBN: 978-84-9906-203-7
133 exercicis per repassar ortografia I gramàtica. Llengua 4t primaria. Vacaciones
Santillana.
ISBN: 978-84-7918-224-3
Matemàtiques:
Prepara... CINQUÈ. Repassa els continguts clau de 4t de Primària de
Matemàtiques. Editorial TEXT.
ISBN: 978-84-412-3023-1
PONT. Quadern Matemàtiques 3 primària. Exercicis fonamentals per preparar
l’entrada al 4t de primària. Editorial Nadal
ISBN: 978-84-7887-451-4
PONT. Quadern Matemàtiques 4 primària. Exercicis fonamentals per preparar
l’entrada al 5è de primària. Editorial Nadal
ISBN: 978-84-7887-368-5
Objectiu Aprovar Matemàtiques. Educació primària 3. BRÚIXOLA.
ISBN: 978-84-9906-207-5
100 problemes per repassar matemàtiques. Matemàtiques 4t primària.
Vacaciones Santillana.
ISBN: 978-84-7918-230-4

QUADERN GENERAL:
Gerónimo Stilton. 4t de primària. Vacances extraràtiques. Els quaderns més divertits!

4. LLIBRES LECTURA:
Ll.Catalana:
- La Sara i el Pelut i el cor trencadís. Jan Birck. Ed. Cuatro Azules.

-

Els contes de fantasmes de l’avi. James Flora. Blackie Books.
L’extraordinària història de la gallina Tica. André Bouchard. Ed.Baula.
La bellesa del final. Alfredo Colella i Jorge González. Ed. A buen paso.
En Pettson se’n va de pesca. Sven Nordquist. Ed.Flamboyant.

Ll.Castellana:
RECOMENDACIONES DE LIBROS DE LECTURA EN LENGUA CASTELLANA-4º PRIMARIA

"Charlie y la fábrica de chocolate", Roald Dahl, ed. Alfaguara
Este libro es uno de los más conocidos de Roald Dahl. Como en la mayoría de sus libros,
predominan los personajes humildes mezclados con personajes más cretinos e incluso
grotescos o crueles, con los cuáles el autor ya acaba saldando cuentas. Mucho humor negro
y crítica social y económica. Pero, sobre todo, entretenimiento a raudales. Podéis empezar
por este o por cualquier otro libro de Roald Dahl ("James y el melocotón gigante", "La
brujas", "Matilda",..), pero no dejéis escapar la oportunidad de adentraros en su magnífica y
genuina literatura.

"La invención de Hugo Cabret", Brian Selznick, ed. SM
Este libro narra una historia de forma muy original pues se mezclan en él pasajes escritos en
texto (no muy extensos) con secuencias de ilustraciones a doble página (en carboncillo y sin
texto) que cuentan mucho, como si de un auténtico storyboard se tratara. Una historia
maravillosa que no os podéis perder. La adaptación cinematográfica también es muy
buena.

"El asesinato del profesor de matemáticas", Jordi Sierra i Fabra, ed. Anaya
Tres amigos están preocupados, llega fin de curso y parece ser que van a suspender
matemáticas y pasar un verano terrible intentando entenderlas. Pero su profesor es muy
moderno, atípico y con métodos poco convencionales. Así que ha decidido darles otra
oportunidad para aprobar: deberán resolver su supuesto asesinato siguiendo una serie de
pistas y resolviendo enigmas. Pero todo se tuerce cuando el profesor ¡es asesinado de
verdad! Los tres alumnos no pueden fallarle, deben descubrir su asesino. ¿Conseguirán
superar su bloqueo con las matemáticas y resolver el asesinato?

"Brujarella", Iban Banerretxea, Thule ed.
Atípico relato de brujas para reír un montón y descubrir las cosas importantes de la vida: la
amistad, el amor propio, la solidaridad y... ¡los calcetines y las ranas! Porque en el bosque
de Terragrís han sucedido dos desapariciones muy intrigantes: la bruja Brujarella ha perdido
su calcetín blanco a rallas negras (¿o era al revés?) y todas las ranas del bosque están
desapareciendo, hecho que hace peligrar la continuidad de la brujería, ya que las ranas son
el ingrediente principal de toda pócima o hechizo. Brujarella y sus tres amigos (una hurraca,
un lobo poeta y un pingüino) vivirán una gran aventura (llena de peripecias cómicas) para
resolver estos dos misterios y se enfrentarán al Marqués de Grenouille y su sed de
venganza. Muy recomendable.

