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PROPOSTES D’ESTIU 2020 
 

El període de confinament viscut durant aquest tercer 

trimestre del curs ens ha obligat a canviar notablement 

la nostra proposta educativa. Tot i que no hem deixat 

de ser fidels a l'essència de la nostra escola sí que ens 

hem vist obligats a variar les nostres seqüències didàctiques. Tot i així, hem cregut 

oportú que els nens i nenes continuessin treballant seguint estratègies molt semblants 

a les que fem servir a l’escola i hem posat els nostres esforços per fer-les arribar a 

casa vostra.  

 

Durant l’estiu, creiem que és important que els nens i nenes continuïn mantenint el 

contacte amb el fil dels aprenentatges, tot i que d’una manera molt més informal i 

distesa. Aquest estiu més que mai, creiem que tots els infants han de gaudir de la 

natura, de la família i els amics participant del joc individual i col·lectiu que, sense 

adonar-se, engegarà l’aprenentatge. Per aquest motiu, us fem arribar aquestes 

propostes de treball contextualitzades i properes a la vida quotidiana i als 

interessos de l’alumnat.  

 

Participeu d’aquestes propostes en la mesura que cregueu convenient. En tornar al 

setembre, podreu entregar qualsevol producció de totes aquestes propostes als 

corresponents mestres d’àrea. També obrirem una tasca al Google Classroom per a 

poder penjar produccions en format digital, vídeos, etc. I d’aquestes produccions, 

estarem encantades i encantats de poder fer-ne un retorn! 

 

Gaudiu molt d’aquest estiu! 

 

Equip de mestres 

 

 



 

 

★  Matemàtiques 
 

Des de l’àrea de matemàtiques, no volem perdre l’oportunitat d’oferir-vos unes 

activitats que segueixin la part més important del nostre programa, la manipulació i 

l’experimentació. A més a més, volem aprofitar per enllaçar-vos uns vídeos (ja els 

heu pogut descarregar del Classroom durant el trimestre) que ajudaran als i les 

alumnes en els processos bàsics dels càlculs treballats i també us mostraran a les 

famílies quina és la didàctica que fem servir al nostre Centre.  

 

D’altra banda, som conscients que la majoria de famílies teniu el segon quadern de 

treball, que s’ha hagut de quedar sense completar, a casa. Us demanem que no feu 

acabar aquest quadern als infants donat que hi ha molts continguts que no s’han 

pogut donar a classe i seran treballats el proper curs. No obstant, hi ha algunes lliçons 

que són ampliacions del que s’ha treballat al primer i que no hi hauria inconvenient en 

fer-les. És molt important saber que en cap cas és obligatori ni retornable.  

 

Al final de les propostes hi ha anotades les lliçons esmentades i els enllaços als 

vídeos. 

 

Propostes educatives 

 

● Crea el teu propi horari! Dibuixa una graella amb diferents franges horàries i 

acorda amb la teva família què podeu fer en cadascuna. T’ajudarà a mantenir 

algunes rutines durant l’estiu. Això sí! No cal ser massa rígids, que estem de 

vacances! :)  

● Recull diferents materials/objectes de la platja i la muntanya i agrupa’ls per 

categories (mida, color, forma…). 

● Endreça les teves joguines! Fes-te amb capses transparents i classifica les 

teves joguines en diferents categories. Posa cada una d’elles en una capsa 

diferent i etiqueta-la. (Animals, playmobils, pinipons, cotxes, peces Lego…) 

D’aquesta manera serà més fàcil recollir després de jugar i tenir-ho tot ben 

endreçat. 



 

● De camí a casa d’algun familiar o a algun lloc on vagis caminant, ves explicant 

les instruccions per arribar fent servir: endavant, girar, dreta, esquerra.  

● Quan vagis a fer una passejada emporta’t la càmera de fotos i capta paisatges 

on vegis moltes figures geomètriques. Després pots apuntar en un quadern 

una llista amb els objectes i les figures o cossos geomètrics que representen.  

● Demana a la teva família els tiquets de la compra de la setmana. Separa les 

coses comprades en 3 categories: fruites i verdures, carn i peix i processats. 

Ara calcula: en quina categoria s’han gastat més diners? quina diferència hi ha 

entre la compra de les dues primeres categories i la tercera? Quants diners 

han gastat en total? Quins productes creus que surten més cars (has de tenir 

en compte quantitat i preu per fer una valoració)? 

● Tria un recepta de cuina que sigui per a dues persones i fes que sigui per a 

quatre. Hauràs de duplicar (recorda que fer el doble és sumar dues vegades 

un mateix nombre) les quantitats dels ingredients!  

● Aprofita per aprendre a jugar a escacs i dames així com a altres jocs de taula 

que posin a prova el teu enginy. Parxís, dòmino, bingo, uno, rumikub…  

● És un bon moment per muntar un trencaclosques ben gran o per fer una 

construcció de Lego més complexa. 

● Passatemps. A la majoria de diaris i revistes en podeu trobar. Aprofita els 

dinerets que et porti el Ratolí Pérez per comprar-ne alguna ;) 

● Feu el vostre propi calendari amb els mesos de juliol i agost. Dins d’aquest 

enregistreu cada dia la temperatura que fa, el temps, els esdeveniments 

importants, els aniversaris, etc.  

● Continua amb l’APP BMATH. 

 

Enllaços a vídeo càpsules de didàctica de les matemàtiques: 

 

- Suma i restes de desenes: https://youtu.be/YyogGpqu5CE 

- Sumes i restes de desenes i unitats amb material manipulatiu: 

https://youtu.be/zFzD6-mka1Q  

- Sumes i restes de desenes i unitats amb la taula: 

https://youtu.be/ulV3P1Zks-8 

 

Unitats del quadern 1.2. que podeu fer (si us plau no avanceu més i les que estan 

apuntades són opcionals): 

★ Unitat 1 - pàgines de la 1 a la 30.  

★ Unitat 2 - pàgines de la 31 a la 48. 

★ Unitat 3 - pàgines de la 49 a la 109.  

★ Unitat 4 - pàgines de la 110 a la 136. 

 

https://youtu.be/YyogGpqu5CE
https://youtu.be/zFzD6-mka1Q
https://youtu.be/ulV3P1Zks-8


 

 

★ Català i castellà 
 

● Comprensió lectora: 
- Llegir molt! Podeu anar a la biblioteca o aprofitar aquells llibres, 

revistes, contes, còmics, el tríptic de les festes... que teniu a casa. 

- Completar les activitats que falten del Quadern Cloe de català. 

- Completar les activitats que falten del Quadern de comprensió lectora de 

castellà. 

- Escull un llibre per llegir durant aquest estiu i recrea la seva portada. 

- Seguir una recepta entenent cada pas.  

- Recomanació llibres per part de l’alumnat de 1r. 

https://youtu.be/UvgmlTS7aZA  

 

● comprensió i expressió oral: 
- Mirar pel·lícules i documentals. Després, explicar-ho a alguna persona del 

teu entorn. 

- Escoltar contes entrant en algun d’aquests enllaços. 

http://cavallfort.cat/audiocontes/ 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/tots-els-contes/ 

http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.html 

 

- Fer un concurs d’endevinalles i acudits amb la vostra família. 

- Inventar i representar una obra de teatre amb els amics/gues. 

- Explicar un conte a algun membre de la teva família. 

- Engresca’t! Pensa un tema que t’agradi molt (animal, pel·lícula, personatge, 

país…) i si vols, investiga i busca informació per saber moltes coses més de 

les que ja saps. Una vegada has cercat tota la informació, explica-li a algun 

membre de la teva família.  

 

https://youtu.be/UvgmlTS7aZA
http://cavallfort.cat/audiocontes/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/tots-els-contes/
http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.html


 

● expressió escrita: 
- Crear un diari de les vacances. Explicant tot allò que han fet, afegint 

fotografies, dibuixos, enganxant tiquets d’activitats que realitzin... deixant volar 

la seva imaginació. 

- Enviar una postal o una carta a una persona estimada. 

- Fer una llista de coses o descobriments que estàs aprenent durant aquest 

estiu. 

- Organitzar un viatge i fer la llista de les coses que portareu i de les 

activitats que fareu. 

- Escriure un petit conte. 

- Escriure una recepta de cuina. 

- Elaborar el menú de tot un dia. Fes el llistat amb els plats que cuinaràs, 

prepara els ingredients i gaudeix menjant!!  

- Fes-te una foto aquest estiu i fes una descripció del lloc, de com vas vestit… 

- Escollir el personatge d’una pel·lícula i fer una descripció.  

- Completar les activitats que falten del Quadern Cloe. 

 

 

● jocs de llengua: 
- Jugar al Scattergories. 

- Sopa de lletres.  

- Mots encreuats. 

- Endevinalles 

http://www.edu365.com/primaria/catala/endevinalles/portada.htm 

 

 

★ ENGLISH 
● Comprensió lectora: 

- STARFALL: Entra al següent enllaç i gaudeix llegint els següents contes 

reals i de ficció: 

https://www.starfall.com/h/ir-fnf/?sn=im-reading 

 

http://www.edu365.com/primaria/catala/endevinalles/portada.htm
https://www.starfall.com/h/ir-fnf/?sn=im-reading


 

- MEMORY: Practica la teva memòria i comprensió lectora de vocabulari 

en anglès amb aquests memorys de diferents temes: 

https://www.eslgamesplus.com/memory-games/ 

 

 

● Comprensió I EXPRESSIÓ ORAL: 
 

- TUESDAYS IN ENGLISH: Us presentem una proposta que farem a tota 

primària. Els dimarts, converteix-los en l’English Day. Aquell dia, si veus 

dibuixos, pel·lícules o jugues a videojocs, intenta que siguin en anglès. 

A més, pots aprofitar per dir-los algunes paraules en anglès als teus 

familiars o amics. Ja veuràs que divertit. 

 

- ALPHABET SONG AND SPELLING: Escolta i canta la cançó the 

alphabet song. Després, pots jugar amb algun familiar o amic a lletrejar 

i escriure en una llibreta algunes paraules que coneguis en anglès. 

■ ABC SONG: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo 

■ ALPHABET AND SOUND: 

https://www.youtube.com/watch?v=lhX064AiyGg 

■ SPELLING WORDS: 3 letters 

https://www.youtube.com/watch?v=DSQz65CzH_g 

 

 

- SIR OSCAR ENGLISH: Practica setmanalment les següents preguntes 

i respostes bàsiques que treballem a diari a l’aula. Escolta la pregunta 

de Sir Oscar, la resposta de Mr. Jacob, i després contesta tu a cada 

pregunta: https://youtu.be/vivyMYpxaPY 

Si vols, pots anar escrivint les respostes a la llibreta o bé, gravar-les en 

vídeo, i mostrar-me-les al Setembre. 

 

A més, pots anar mirant la resta de vídeos del canal “Sir Oscar English” 

per seguir millorant la teva expressió i comprensió oral: 

https://www.youtube.com/channel/UCGxhz4vrPSv4ZBp9nQGC2cg 

 

- WATCHING FILMS AND CARTOONS: Quan vulguis veure una 

pel·lícula o els teus dibuixos preferits. Demana-li a algun familiar que 

t’ajudin a canviar l’idioma a l’anglès, i a posar subtítols en català o 

castellà. Al principi et costarà una mica d’entendre però si tens paciència 

poc a poc aniràs entenent més paraules i el teu anglès millorarà molt! 

 

https://www.eslgamesplus.com/memory-games/
https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
https://www.youtube.com/watch?v=lhX064AiyGg
https://www.youtube.com/watch?v=DSQz65CzH_g
https://youtu.be/vivyMYpxaPY
https://www.youtube.com/channel/UCGxhz4vrPSv4ZBp9nQGC2cg


 

- CARTOONS RECOMMENDATIONS: Mira el següent llistat de dibuixos 

animats en anglès. Escull el que més t’agradi i ves mirant algun capítol 

cada setmana.  

Al acabar no oblidis si t’ha agradat (I like it! I don’t like it) i quins 

personatges t’han agradat més (My favourite character is _____ ): 

 

■ WOW English Method: https://www.ccma.cat/tv3/super3/wow-

english-method/videos/english/ 

■ “Peppa Pig”: 

https://www.youtube.com/channel/UCdRyB_BAJDfo0clpilGkFzQ

/playlists 

■ Magic English: 

https://www.youtube.com/channel/UCzqxe0eESEcS_1PCZzuN

OYg 

■ “Dinosaur Train”: 

https://www.youtube.com/channel/UC80ctIuRNW_76ZT-

OsqfrZA/playlists 

■ “Curious George” : 

https://www.youtube.com/channel/UCu7IDy0y-

ZA0qaG51wrQY6w 

 

● Expressió escrita: 
 

- DRAW AND DESCRIBE: Agafa un quadern i ves fent dibuixos dels 

moments que més t’agradin d’aquest estiu i descriu el que hagis 

dibuixat.  

 

■ There is a… (Hi ha un...) 

■ There are some… (Hi ha alguns…) 

■ I can see a… (Puc veure un…) 

■ It’s sunny/rainy… ( Fa sol, pluja…) 

 

 

- FOOD: Escriu a la llibreta durant una setmana quins aliments menges 

en anglès. Pots anotar a dalt de tot el dia en anglès i a l’esquerra els 

àpats. Mira els vídeos de Sir Oscar English per repassar sobre menjar 

FOOD. 
 

- FOOD: https://www.youtube.com/watch?v=t4hMPV5SW-I&t=4s 

- MEALS: 

https://www.youtube.com/watch?v=JHZDuH_NVuc&t=83s 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/wow-english-method/videos/english/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/wow-english-method/videos/english/
https://www.youtube.com/channel/UCdRyB_BAJDfo0clpilGkFzQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCdRyB_BAJDfo0clpilGkFzQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCdRyB_BAJDfo0clpilGkFzQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCdRyB_BAJDfo0clpilGkFzQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCzqxe0eESEcS_1PCZzuNOYg
https://www.youtube.com/channel/UCzqxe0eESEcS_1PCZzuNOYg
https://www.youtube.com/channel/UCzqxe0eESEcS_1PCZzuNOYg
https://www.youtube.com/channel/UCzqxe0eESEcS_1PCZzuNOYg
https://www.youtube.com/channel/UC80ctIuRNW_76ZT-OsqfrZA/playlists
https://www.youtube.com/channel/UC80ctIuRNW_76ZT-OsqfrZA/playlists
https://www.youtube.com/channel/UC80ctIuRNW_76ZT-OsqfrZA/playlists
https://www.youtube.com/channel/UC80ctIuRNW_76ZT-OsqfrZA/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCu7IDy0y-ZA0qaG51wrQY6w
https://www.youtube.com/channel/UCu7IDy0y-ZA0qaG51wrQY6w
https://www.youtube.com/channel/UCu7IDy0y-ZA0qaG51wrQY6w
https://www.youtube.com/channel/UCu7IDy0y-ZA0qaG51wrQY6w
https://www.youtube.com/watch?v=t4hMPV5SW-I&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=JHZDuH_NVuc&t=83s


 

 

 Monday 
(dilluns) 

Tuesday 
(dimarts) 

Wednesday 
(dimecres) 

Thursday 
(dijous) 

Friday 
(divendres) 

Saturday 
(dissabte) 

Sunday 
(diumenge) 

Breakfast 
(esmorzar) 

       

Lunch 
(dinar) 

       

Snack 
(berenar) 

       

Dinner 
(sopar) 

       

 

 

- WEATHER: Agafa un full en blanc on hauràs de posar quin dia fa durant 

tots els dimarts (TUESDAYS) de l’estiu, acompanyat d’un dibuix! És a 

dir, escriuràs: “Monday, 17th of August. Today it is a sunny day”. Al 

costat, fes un dibuix.  

 

Tuesday 7th of July 

 
It’s sunny and hot today 

Tuesday 14th of July  

 
It’s cloudy and cold today. 

Tuesday 21th of July 

 
It’s rainy! 

 

- SUMMER ANIMALS: Segur que aquest estiu aniràs veient diferents 

animals, ja sigui en persona o per la TV. Agafa una llibreta i ves 

dibuixant els que més t’agradi. A continuació pots descriure com són, 

que fan, i que mengen. Repassa els vídeos de Sir Oscar per més 

informació: My favourite animal: 

https://www.youtube.com/watch?v=mczo3VrWPbE&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=mczo3VrWPbE&t=1s


 

 

● It’s a monkey/tiger… (quin animal és?) 

● Its colour is blue/red/green… (Quins colors té?) 

● It is a big/Small animal. (Com és de tamany?) 

● It can jump/run/swim… (Què pot fer?) 

● I live in the jungle/forest… (On viu?) 

 

- FAMILY MEMBERS: Dibuixa a la llibreta als membres de la teva família 

i pinta-ho. Si vols, també pots fer amics/es que hagis vist durant l’estiu. 

A sota de cada persona escriu: 

 

1- Qui és de la teva família? My father , My mother... (pare, mare, 

germà/ana, avi/a, tiet/a, amics/es /  father, mother, brother, sister, 

uncle, aunt, friends)  

2- De quin color porten la samarreta? The t-shirt is blue  

 

 
 

● GAMES:  

 

- SIMON SAYS: juga amb la teva família al Simon Says. Mira aquest 

vídeo i agafa algunes idees. Pots fer tu de Simon o que ells et diguin 

que fer: 

 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=lob3Q7TKmQQ 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=aYXfUGz5-kg 

 

- TOUCH: Busca un espai de la casa o exterior on hi hagi moltes coses 

per tocar i de molts colors. Aleshores, una persona anirà dient que s’ha 

de tocar i la resta han de córrer i tocar el que hagin dit.  

 

Example: 

Touch the door (la porta), touch the window (finestra), touch something 

blue (alguna cosa blava).... 

https://www.youtube.com/watch?v=lob3Q7TKmQQ
https://www.youtube.com/watch?v=aYXfUGz5-kg


 

 

★ MEDI 
● Observar un arbre o una planta i fer un dibuix explicant les seves parts. 

● Camina pel teu barri, observa i quan arribis a casa escriu-lo en el teu diari. 

Et recomano que surtis al carrer amb una petita llibreta per poder anotar tot el 

que vagis veient. Així ho faràs com un bon investigador i una bona 

investigadora. 

- Com són els edificis? Són molt alts o predominen les cases baixes? 

- Quantes farmàcies hi ha?  

- Hi ha botigues de roba? 

- Quantes botigues d’alimentació trobes a prop de casa teva? 

- Com es diuen les escoles que trobes? 

- Hi ha semàfors? 

- Quants parcs hi ha al teu barri? Saps els seus noms? 

● Busca un animal de cada grup i lloc que s’indica i fes un dibuix, explicant 

algunes característiques, com per exemple, de què té recobert el cos, què 

menja, com neix. etc. 

1. Mamífer d’Austràlia. 

2. Rèptil que visqui a Àfrica. 

3. Ocell que trobem a Europa.  

4. Amfibi que trobem a tot el món. 

5. Peix que trobem als oceans i mars de la Terra. 

● Mirar aquest vídeo i … 

http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/index.htm 

● Fer experiments com alguns del exemples següents: 

- Fantasma que puja i baixa. 

https://www.youtube.com/watch?v=R0n7UTluFNg&t=37s 

- Física i Química a la Cuina... Màgia pels nens! 

https://www.youtube.com/watch?v=LzAofaSeY44 

 

http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=R0n7UTluFNg&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=LzAofaSeY44


 

★ música 
● Audicions: Nenes i nens, durant aquest estiu, us recomano que escolteu 

diferents estils musicals; normalment ja escolteu cançons, el que també us 

recomano és escoltar composicions instrumentals. Hi ha que són versions de 

cançons o de composicions molt conegudes (covers),que ben segur us 

agradaran i podreu identificar els timbres dels diferents instruments, la melodia, 

els aguts i els més greus.  També bandes sonores de pel·lícules. Com a 

exemple us en posaré uns quants, tot i que és fàcil de trobar-ne: 

 

● https://www.youtube.com/watch?v=KH7Mli_cKEs CELLO 

● https://www.youtube.com/watch?v=mc2e7vNZNEs Acoustic Rock  

● https://www.youtube.com/watch?v=5LR5n6QYRPU Piano 

● https://www.youtube.com/watch?v=xw20n4pO258 Bandes sonores 

● https://www.youtube.com/watch?v=i1nGx4DX83U Bohemian Rhapsody 

Quartet corda. 

● https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ Hallelujah-Pentatonix 

● https://www.youtube.com/watch?v=9eIPllih7Qg The Scientist ( Cello and 

piano) 

● https://www.youtube.com/watch?v=ix-QW-BShPY Emmanuel Séjourné 

 

També us proposo veure algun curt, que va relacionat amb la màgia de la 

música: 

● https://www.youtube.com/watch?v=01GY7zYN-

ps&list=PL1jWpZJOvHnViP2_P0jzTzHvBNrdqp0RH&index=2 One 

man band 

● https://www.youtube.com/watch?v=FIP4nK2HnvA&list=PL1jWpZJOvH

nViP2_P0jzTzHvBNrdqp0RH&index=6 La trompeta mágica. 

● https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc&list=PL1jWpZJOvHn

ViP2_P0jzTzHvBNrdqp0RH&index=7 5a Simfonia Beethoven 

● https://www.youtube.com/watch?v=MAY1UoQYMHk  

Music Painting-Glocal sound-Matteo Negrin 

● https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q Wintergatan Marble 

Machine 

● https://www.youtube.com/watch?v=CJmA_UyfZLQ CGI Animated short 

film HD “GUS” 

● https://www.youtube.com/watch?v=fEUwBMThY1w The small 

shoemaker. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KH7Mli_cKEs
https://www.youtube.com/watch?v=mc2e7vNZNEs
https://www.youtube.com/watch?v=5LR5n6QYRPU
https://www.youtube.com/watch?v=xw20n4pO258
https://www.youtube.com/watch?v=i1nGx4DX83U
https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ
https://www.youtube.com/watch?v=9eIPllih7Qg
https://www.youtube.com/watch?v=ix-QW-BShPY
https://www.youtube.com/watch?v=01GY7zYN-ps&list=PL1jWpZJOvHnViP2_P0jzTzHvBNrdqp0RH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=01GY7zYN-ps&list=PL1jWpZJOvHnViP2_P0jzTzHvBNrdqp0RH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FIP4nK2HnvA&list=PL1jWpZJOvHnViP2_P0jzTzHvBNrdqp0RH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=FIP4nK2HnvA&list=PL1jWpZJOvHnViP2_P0jzTzHvBNrdqp0RH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc&list=PL1jWpZJOvHnViP2_P0jzTzHvBNrdqp0RH&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc&list=PL1jWpZJOvHnViP2_P0jzTzHvBNrdqp0RH&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=MAY1UoQYMHk
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=CJmA_UyfZLQ
https://www.youtube.com/watch?v=fEUwBMThY1w


 

 

● altres Audicions:  
● Camille Saint-Saëns: El Carnaval dels animals 

https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM  

 

● CANÇONS: Us proposo recordar alguna de les cançons de primer. 

● Perduts en la immensa mar blava:  

https://www.youtube.com/watch?v=jaw3n982YfM 

● Vull ser un pirata 

https://www.youtube.com/watch?v=pkImkG7mHZA 

● Rumba de les castanyes 

https://www.youtube.com/watch?v=-pgXeCFH6Rw 

 

★  Plàstica 
Arriba l’estiu i aquí teniu activitats de Plàstica divertides que podeu fer en temps 

de vacances. Preparats? Som-hi! 

1. Feu cabanes dins de casa i el jardí. 

Fem una cabana a casa? La podem construir i després jugar amb calma deixant 

volar la imaginació. Anem a preparar el material. Som-hi! 

Podeu fer servir sofàs, cadires, taules, mantes, llits, llençols, caixes de cartró… les 

possibilitats són infinites i el joc i la diversió també! Gaudiu molt  i convideu als 

amics per decorar la vostra cabana!!! 

2. Anem a crear! Pinta el paisatge, arrossega els animals, les plantes, el sol, els 

núvols i altres elements, per construir la pròpia granja, la selva, l’oceà, bosc de 

pastures, o en el desert! 

http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/paintandmake/inde

xpaintandmake.h  

3.-. El bagul de les disfresses. Som-hi! 

Podem organitzar una caixa, bagul o armari amb disfresses de tots els tipus i mides 

per a experimentar. Podem afegir roba i complements d’adults: tot el que tinguis i 

sigui gran, serà més divertit! Barrets, gorres, mocadors, cinturons, collarets, 

sabates, teles de diferents mides i colors… tot s’hi val! Imaginació al poder! 

https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM
https://www.youtube.com/watch?v=jaw3n982YfM
https://www.youtube.com/watch?v=pkImkG7mHZA
https://www.youtube.com/watch?v=-pgXeCFH6Rw
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/paintandmake/indexpaintandmake.htm
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/paintandmake/indexpaintandmake.htm


 

Agafeu pintures de la cara, maquillatge… jugueu a ser personatges ben diferents! 

Gaudiu del vostre viatge a la creativitat! 

4. Feu dibuixos que us agradin!  

Ara fem imatges de pintures fetes a terra amb guixos i aigua.

 

 

 5.- Decoreu pedres de riu, de platja… amb dibuixets, amb sanefes, fent que 

semblin animals (marietes…). Hi ha uns retoladors molt xulos que van molt bé per 

fer-ho. Però també es poden fer amb  pintura. Un cop fetes se’ls pot enganxar un 

petit imant darrere i queden molt maques, com a imant de nevera. 

 

 

 

 

 

6.- Feu ventalls amb Pals de gelats! Busca la teva forma, paper, 

tisores, cola i molta creativitat. 

 

 

7.- Feu un mural gegant. Tan senzill com posar un paper gran a 

terra i fer servir pintures. Amb les mans, amb pinzells, amb pedres, 

tronquets o esponges… tot s’hi val per pintar. 

 

“De ben segur passareu unes vacances amb moments màgics i especials” 



 

★  Educació Física 

RUTES A LA NATURA  
 
Després de tant dies confinats a casa, què millor que gaudir 

de la natura, ara que ja podem sortir! 

Us proposo recuperar tot aquest temps en el que no hem 

pogut sortir a fer excursions, passejar per la natura i fer 

exercici a l’aire lliure. 

Per això us he preparat per aquest estiu unes rutes per fer 

amb la família i amics. 

Són rutes del nostre entorn més proper, dels voltants del 

nostre municipi, per tal que els que no tingueu la possibilitat de desplaçar-vos lluny, 

les pugueu fer fàcilment. 

Són per fer a peu; així les podeu gaudir petits i grans i no cal que tingueu bicicleta per 

fer-les. Són d’una dificultat molt baixa i no massa llargues; per totes les edats! 

A més, pot ser una manera ben saludable, de conèixer indrets naturals del nostre 

entorn, fent exercici. 

Recordeu anar ben preparats per fer activitat física a l’aire lliure i seguiu aquests 

consells: 

- Portar calçat còmode (bambes o botes de muntanya) 

- Portar prou aigua fresca per hidratar-nos durant el recorregut. 

- Portar roba esportiva que sigui molt fresca i còmoda. 

- Posar-se crema solar. 

- Evitar fer les rutes els dies d’extrema calor o al migdia, que és l’hora del dia en 

que fa més calor. 

- És aconsellable que els adult portin un mòbil per qualsevol imprevist i, si és 

possible, una petita farmaciola, per si de cas. 

- Tampoc està de més portar repel·lent de mosquits. 

A la tornada a l’escola, al setembre, m’encantaria que m’expliquéssiu si heu fet alguna 

de les rutes i si us han agradat. 

 

Doncs, si esteu ben preparats...SOM-HI! 

 



 

RUTA 1 - Pujada a l’Ermita de Sant Ramon al Montbaig 

La pujada a l'Ermita de Sant Ramon Nonat és un agradable passejada per fer en 
família. L'ermita està situada al puig del Montbaig (289 m. d’alçada). La pujada es 
pot fer còmodament per una pista forestal sense asfaltar ben pavimentada on hi 
acostumen a circular bicicletes i corredors. Per fer-la més atractiva i diferent s'opta 
per agafar a mig camí un dels senders que transcorre per bosc. La pujada a l'Ermita 
de Sant Ramon és pot fer durant tot l'any però a finals d'estiu s'hi poden veure el pas 
d'aus rapinyaires. La muntanya de Montbaig pertany al nostre municipi, Sant Boi de 
Llobregat, encara que limita amb les poblacions de Viladecans i Sant Climent de 
Llobregat. 

Es tracta d'una excursió apta per a tothom. Si es fa íntegrament per la pista forestal 
es pot fer inclús amb cotxet de nadons, per si teniu un germanet o germaneta petits. 
Si escolliu fer un tram de sender haureu de fer una mica més exercici per pujar-hi, 
però sense gaires problemes, si esteu acostumats a caminar. 

     

Dades i mapa 
● Distància: 5,5 Km. 

● Temps: 2 hores 

● Inici: Carrer del Camí de Golbes (Sant Boi) 

 



 

Itinerari 

Hi ha diferents camins que pugen fins a dalt de l'Ermita de Sant Ramon. En aquesta 
sortida l'itinerari comença des del Camí de Golbes: 

● Hi ha un pal indicador informa de dos camins per arribar a dalt de l'ermita. En 
aquest cas escollirem seguir el que condueix al pavelló de caça. El carrer es 
converteix en una pista de terra en arribar a la Torre de la Marquesa, l'antic 
pavelló de caça. 

● El camí segueix recte fins que es separa en dos camins. Cal continuar per 
l'esquerre, on un cadenat impedeix l'accés dels cotxes. 

● Seguiu caminant fins arribar a la Font de Golbes, d'aigua potable. A 
l'esplanada de la font hi ha una petita zona de pícnic amb una taula i bancs 
de pedra. 

● De mica en mica es va guanyant alçada gràcies al serpenteig del camí. En 
algunes de les corbes podeu trobar bancs per fer una petita parada per 
descansar. Quan la vegetació s'aclareix una mica podreu gaudir de les 
primeres vistes de Sant Boi i Barcelona. 

● Continueu caminant fins arribar a la cruïlla. Per la pista de l'esquerre pugen 
els cotxes que venen de Sant Boi direcció a l'ermita. Abans d'arribar a la 
separació hi ha el sender que s'arranca per unes escales. Es tracta d'un 
sender que escurça el camí i va directe al cim. 

● Teniu dues opcions, continuar per la pista, ample i còmoda, o seguir el sender. 
Tot depèn de si esteu molt cansats i les ganes de fer cames. (en aquest cas 
jo et recomano seguir el sender). 

● El sender acaba al costat de l'aparcament de cotxes, ja a dalt de l'ermita. 

● La tornada es pot fer pel mateix lloc, sender i pista. En aquest cas s'ha optat 
per tornar per la pista forestal. 

● Un cop a dalt un magnífic mirador permet contemplar una panoràmica 
espectacular del Baix Llobregat. Les vistes s'estenen al Garraf, l'Ordal i 
Collserola. 

Altres dades 
Un cop a dalt trobareu tres zones de pícnic, dues al costat de l'ermita i una tercera, 
més gran, al vessant oest. També hi ha un petit bar. 

L’últim diumenge de cada mes d’agost s’hi celebra l’Aplec de Sant Ramon Nonat. 
És costum de pujar a peu i posar un ciri (una espelma) per protegir als nadons que 
acaben de néixer i la seva mare.  

Si teniu ganes us podeu arribar fins la Torre Benviure, una edificació d'origen 
medieval (1023-1048). Els diumenges es fan visites teatralitzades organitzades des 
de l'Ajuntament de Sant Boi. 

http://www.museusantboi.cat/activities/public-familiar/


 

RUTA 2 - Les basses de Can Dimoni 

 
Les basses de Can Dimoni són un conjunt de tres llacunes d'origen artificial que 
tenen la singularitat d'estar situades enmig de la plana agrícola de Sant Boi. Són 
molt sensibles, per la seva reduïda extensió, però importants, sobretot per les aus 
que hi viuen, com ara bernats, martinets o agrons que es poden trobar al Delta. El 
seu accés és lliure. Cal tenir present que es tracte d'un petit ecosistema fràgil i cal 
ser-ne respectuós amb l'entorn i les aus que hi fan parada. Les basses 
constitueixen un punt d'interès dins la zona protegida del l'Espai Natural del Delta 
del Llobregat. 
 

 

Dades i mapa 

● Punt d'informació: diumenges de 10 a 14h (excepte mesos de gener, juny, 
juliol, agost, setembre i desembre) 

● Distància: 600 m. 

● Temps: 45 minuts 

● Espai protegit: Aquesta zona humida forma part de l'espai de la Xarxa 
Natura 2000 i també és una zona ZEPA (zona d'especial protecció per a les 
aus). 

 



 

RECORREGUT AL MAPA: 

● 0- La Riera Roja: una riera de caràcter mediterrani canalitzada a mitjans dels 
anys 90 per evitar inundacions. 

● 1- (80m) Distribució de la vegetació a la bassa Gran que creixen en un cert 
ordre; boga dins l'aigua, canyís a tocar de l'aigua. Es poden observar ànecs i 
tortugues. 

● 2-(280m) La Corredora de Sales, on hi conflueixen diversos canals de 
desguàs. 

● 3-(380m) Tanca d'accés al prat humit: espai molt sensible que cal protegit. 
No passeu. 

● 4-(600m) Tamarius i riba de ponent. Hi ha un punt d’observació d’ocells. No 
traspasseu el cadenat, espai protegit. 

 

Itinerari 

 
Un cop arribats a la zona d'aparcament cal deixar el cotxe. Aquí trobareu la zona 
d'informació (oberta determinats diumenges) i servei de WC. En la mateixa 
esplanada hi ha una petita zona de pícnic amb taules i bancs de fusta. 
L'itinerari circula per l'entorn de la bassa Gran i té un traçat de 600m. En cada extrem 
de la bassa hi ha un punt d’observació ampli de fusta que permet fer l'observació 
d'aus. Tota la zona està envoltada de conreus. 

Recordeu portar prismàtic! 

Com arribar a les basses de Can Dimoni 

 

Des de Sant Boi cal agafar el carrer d’Alacant i arribar al camí de les Salines. Després 
cal girar a la dreta en el camí de Ferran Puig. Seguir uns 780 m i girar a l’esquerra 
fins arribar al cartell indicador de les Basses de Can Dimoni. Pocs metres més 
endavant es troba l’aparcament i l’inici de l’itinerari. 

També s'hi pot arribar des de Viladecans. Cal sortir des de l’Estació de tren de la 
Renfe, fins l’entrada al Parc Agrari. Seguir el camins agrícoles, indicats pels cartells 
que ens van informant fins l’entrada a Les Basses. 



 

RUTA 3 - El Remolar – Filipines al Delta del Llobregat 

El Remolar – Filipines al Delta del Llobregat és un espai natural protegit dins el 
municipi de Viladecans, al Baix Llobregat, molt a prop del Sant Boi. És una zona 
humida i emblemàtic on s'hi poden observar ocells aquàtics des de les diferents 
zones d’observació que hi ha instal·lades. L' espai inclou l’estany del Remolar, la 
maresma de les Filipines, la riera de Sant Climent, la pineda de Cal Francès i una 
part de la platja de Viladecans. Acull una vegetació molt diversa amb 21 espècies 
d'orquídies diferents. Un paisatge divers amb zones d'aigua, canyissars, sorrals 
costaner, a més d'una excel·lent pineda de pi pinyer sobre les dunes. La visita al 
Remolar es converteix de seguida en una descoberta de natura on podreu gaudir 
dels diferents espais mentre observeu aus, cavalls i flora. Al llarg del recorregut 
trobareu plafons informatius sobre els animals i la vegetació. 

 

Dades i mapa 

● Distància: 1,6 Km. 

● Temps: 2 hores 

● Desnivell: cap 

● Dificultat. Baixa 

● Itinerari: a peu. Adaptat per a cadira de rodes. 

 



 

Itinerari 

 

Tal com podeu veure al mapa podeu seguir el braç de la Vidala al llarg de poc més 
d'un quilòmetre, fins arribar al pont per on es pot creuar. S'hi arriba a l’interior de 
l’espai fins a l’aguait de la Maresma o fins a l’aguait de la Bassa dels Pollancres. 
També es pot seguir la riera de Sant Climent fins al mirador de Cal Francès que et 
portarà a la platja protegida de Viladecans.  

 

La visita 

● La ruta comença des de la mateixa tanca de l'Espai Natura. 

● Un cop passada la tanca, a mà esquerre queda el primer dels miradors, el 
de la Reguera Salabrosa. Des dels mirador es pot veure una primera visió 
del braç de la Vidala. 

● Continuar pel camí principal fins arribar al següent mirador i punt 
d'observació d'aus. Podreu veure ànecs blanc, de coll verd, la polla blava, la 
fotja vulgar... 

● El camí continua i, a l'alçada d'uns pins podreu trobar bancs de fusta per 
descansar. 

● El següent miradors que trobareu en el recorregut és el de La Vidala. Des de 
dalt teniu una bona panoràmica de la zona. 

● S'arriba al Centre d'informació de l'Espai Natural on trobareu informació de 
l'espai. La zona disposa de taules de pícnic. D'aquí surten diferents itineraris 
perfectament senyalitzats. El camí creua la Vidala i el cos central de l’estany 
del Remolar. 

● Seguint els indicadors us acostareu al Prat de les orquídies amb una placeta 
envoltada de plantes. Podreu observar una de les majors concentracions i 
diversitat de flors orquídies del Delta (entre febrer i juny). 

● Continueu ara tot resseguint les indicacions de l’aguait de la Maresma fins a 
un trencall que gira a l'esquerra arribant a l’aguait. Al sortir podeu anar pel 
trencall de l'esquerra fins a una pantalla d’observació de la maresma, us 
donarà una altra visió d'aquest espai. A  l’Aguait de la Maresma, les aigües 
són poc profundes. Hi podeu veure aus com ara els martinets, ànecs i en 
ocasions algun flamenc. En aquesta visita s'hi ha vist un grup de cavalls 
pasturant. 

● De tornada pel mateix camí trobareu la senyalització de sortida, al costat 
però de l’estació biològica desvieu-vos a la dreta fins a una altra pantalla 
d’observació. 

● Per aquest camí trobareu les indicacions que us portaran a l’aguait de lla 
Bassa dels Pollancres. Cartells ben explicats informen de la procedència de 
l'aigua, i dels ocells i altres petits animals que es poden observar per la 
zona. A l'hivern hi podeu veure corbs marins i a l'estiu martinets menuts que 
entren i surten dels nius. 



 

Més informació 

Serveis: 

● 2 vàters, 2 taules de pícnic, caseta d’informació, 2 aguaits, 4 pantalles 
d’observació, i 2 torres mirador. 

● Aparcament exterior senyalitzat a prop de la zona de llarga espera dels taxis de 
l’aeroport. 

● Accessibilitat: Els aguaits i els itineraris estan adaptats per cadires de rodes. 

  

Horaris: 

La carretera de la Vidala es tanca als vehicles motoritzats tots els caps de setmana 
i festius i durant l'estiu, convertint-se en un itinerari de natura a descobrir. L'accés a 
peu i en bicicleta fins a la Riera de Sant Climent i la platja de Viladecans és possible 
permanentment. 

Recomanacions: 

● Porteu prismàtics. 

● No es permet sortir dels itineraris marcats. 

● No es poden arrencar cap tipus de planta ni agafar animals. 

● L’entrada de gossos a la Reserva Natural no està permesa. 

 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS  
 
Un altra proposta per seguir ben actius aquest estiu 
és aprofitar les possibilitats esportives que ens 
dona la nostra ciutat, Sant Boi. 
Us vull ensenyar els equipaments esportius, oberts 
a tothom, que tenim al nostre municipi i que potser 
encara no coneixeu; pot ser una bona manera de 
fer esport de forma divertida i sense sortir de Sant 
Boi! 

 

 Pista de pump track de Sant Boi 
La pista de pump track de Sant Boi està situada just davant de les portes del Sant Boi Xperience, un centre 

d'oci, al costat del centre comercial Alcampo. Es tracta del primer circuit asfaltat de la província de Barcelona 

i disposa de dues pistes. Un circuit pensat per a nens de 2 a 4 anys i un altre per a nens d’entre 5 i 14 anys. La 

pista dels més petits està protegida amb una tanca. El seu ús és lliure i permet, de manera gratuïta, gaudir d'una 

bona estona de diversió.  

Agafeu el patinet, la bici o els patins i gaudiu de la pista ondulada i plena de revolts trepidants. Si aneu en bici 
no necessiteu pedalar, agafeu impuls i les corbes i les ondulacions us donaran velocitat. 



 

 

Parc Ciclista Can Dubler 
Aquesta instal·lació, situada a la zona industrial de Sant Boi, al costat de la deixalleria municipal, compta 

amb dos circuits asfaltats destinats al ciclisme de carretera i al patinatge de velocitat. 

El Parc Ciclista ofereix la possibilitat a tots aquells amants de la bicicleta, ja sigui de passeig, BTT o 

ciclisme de carretera, de poder rodar i circular en un entorn completament segur i tancat al trànsit. 

El parc ciclista té un ampli d’horaris per a tots aquells abonats o entrades d’un dia que vulguin fer ús de la 

pista.  

Al llarg de l’any el Parc acull diversos esdeveniments ciclistes de promoció, com jornades de portes obertes 

per a l’activitat de la bicicleta. 

Sens dubte és l’entorn ideal per a tots aquells petits que vulguin iniciar-se en la bicicleta i també d’aquells 

adults que donen les seves primeres pedalades. 

A més, en breu es plantegen iniciar cursos de formació adreçats a menors i adults per aprendre a muntar en 

bicicleta. 

 

Espais esportius: 2 circuits 966m/425m de longitud 

Altres espais: Recepció, WC, Zona enjardinada, Magatzem material 

Horari: Dilluns a divendres: de 17.00 a 23.00 hores, Dissabtes de 09.00 a 14.00 i diumenges: de 10.00 a 

13.00 

 

 

Taules de tennis taula 
 

També podeu trobar a Sant Boi taules de tennis taula, o més 

conegut con PING-PONG. Són d’ús lliure i  
gratuït. Això si, haureu de portar vosaltres les pales i la pilota. 

Les podeu trobar en aquests indrets de l municipi: 

 

- Carrer de Pau Claris (costat escola A. Verdú)  

- Parc de la Muntanyeta 

 

Cistelles de Bàsquet 
Podeu trobar cistelles de bàsquet a diferets indrets de sant Boi. Us animeu a fer uns 
llançaments amb algun familiar o amic?  

 

Són d’ús lliure i gratuït i n’hi ha un munt; les trobareu a: 

 

BARRI VINYETS MOLI VELL 
Costat Poliesportiu La Parellada 

Plaça Vinyets, Carrer de Bonaventura Aribau 
 

BARRI VINYETS CAMPS BLANCS 
Carrer de General Prim 

Carrer de Salvador Seguí 



 

Plaça Carmen Amaya 

 

BARRI COOPERATIVA  
Carrer de Mahatma Gandhi 

BARRI MARIANAO 
Carrer de Benito Menni 
Plaça Mercè Rodoreda 

Plaça de la Bòbila 
Can Carreres 

BARRI CAN PAULET 
Plaça Muntanyes de Prades 

BARRI CENTRE 
Carrer de Pau Claris 

Parc de la Muntanyeta 

Zones esportives obertes  
A més teniu tot un seguit espais esportius municipals d’ús lliure i gratuït, que 

inclouen camp de futbol-sala, pistes de patinatge i skate, pistes poliesportives, 

etc.:  
Zona esportiva oberta El Bori  

Lloc: Av Can Carreres, 47  
Espais Esportius: Pista poliesportiva de 30x18 m4, Pistes de botxes de 
15x4m 60m2 
Modalitat de pràctica esportiva: Bàsquet, futbol sala, petanca, etc 
Zona esportiva oberta Torras i Bages 

Lloc: Josep Torras i Bages, 0  
Espais Esportius: Pista poliesportiva 30x18 m, Pista de skate 
Modalitat de pràctica esportiva: Bàsquet, Skate, etc 

Zona esportiva oberta Parc Marianao 

Lloc: Llorers, 1-5 
Espais Esportius: Pista de patinatge i skate 
Modalitat de pràctica esportiva: Patinatge i skate 
Parc metropolità de la Muntanyeta 

Lloc: Baldiri Aleu, 0 
Espais Esportius: Circuit de Footing en diferents itineraris, Pista de patinatge. 
Modalitat de pràctica esportiva: Footing, Montaine Bike, Patinatge, Navegació recreativa, etc 

Parc municipal Torre del Sol 

Lloc: Joan Bardina, 29 
Tel: 936351214  
Espais Esportius: Pista poliesportiva 30x18 m 
Modalitat de pràctica esportiva: Bàsquet, futbol sala, etc 
Zona esportiva oberta Ciutat Cooperativa 

Lloc: Plaça Antonio Lara, 0 
 



 

Espais esportius: Pista poliesportiva 30x18 m 
Modalitat de pràctica esportiva: Bàsquet, futbol sala, etc 
Zona esportiva oberta Torre la Vila 

Lloc: Avinguda Aragó, 54  
Espais esportius: Pista poliesportiva 30x18 m 
Modalitat de pràctica esportiva: Bàsquet, futbol 7 

 

 

 

CONEIXEM ELS ESPORTS AMB EL BERNI  
 
Aquest estiu tan esportiu no ens podíem oblidar del nostre amic, l’ós 
Berni! 
Us proposo a continuació veure aquests vídeos, amb el quals podreu, 
a part de passar una bona estona, rient amb el Berni, podreu conèixer 
nous esports o saber més coses d’aquells que ja coneixeu. 
Som-hi Berni! A passar-ho bé fent esport! 

 

TAEKWONDO https://www.youtube.com/watch?v=XT17s9NK1vs 

 

STREET BASKET  https://www.youtube.com/watch?v=bN0Kxoy6URQ 

 

ALA DELTA https://www.youtube.com/watch?v=KuqQfrXlKuY 

 

PARACAIDISME https://www.youtube.com/watch?v=NfFMfsTdNUQ 

 

ALPINISME https://www.youtube.com/watch?v=CeLWmS7q_XY 

 

GOLF https://www.youtube.com/watch?v=LeXYG8JORe4 

 

GIMNÀSIA ARTÍSTICA https://www.youtube.com/watch?v=ZY3e9zUEWec 

 

VELA (SAILING) https://www.youtube.com/watch?v=RUsD7E0pU3s 

 

HOKEY HERBA https://www.youtube.com/watch?v=EtaWyy5oy7I 

 

SALT DE LONGITUD https://www.youtube.com/watch?v=XRWW-mEFsI8 

 

WINDSURF https://www.youtube.com/watch?v=6j2vHhEEvtA&t=18s 

https://www.youtube.com/watch?v=XT17s9NK1vs
https://www.youtube.com/watch?v=bN0Kxoy6URQ
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https://www.youtube.com/watch?v=CeLWmS7q_XY
https://www.youtube.com/watch?v=LeXYG8JORe4
https://www.youtube.com/watch?v=ZY3e9zUEWec
https://www.youtube.com/watch?v=RUsD7E0pU3s
https://www.youtube.com/watch?v=EtaWyy5oy7I
https://www.youtube.com/watch?v=XRWW-mEFsI8
https://www.youtube.com/watch?v=6j2vHhEEvtA&t=18s


 

 

★  ALTRES Activitats: 
- Practicar la relaxació i la meditació guiada. 

- Conversar amb la família i els amics. És moment d’aprendre moltes més coses 

de les persones que més estimem.  

- Crear un arbre genealògic. Investiga tot el que puguis de la teva família i 

construeix l’arbre genealògic què us representa.  

- Cuinar en família. Sense presses, amb dedicació… inventa receptes, busca 

alguna per internet o fes les més tradicionals de casa teva. 

- Aprendre a cordar-se les sabates. 

- Veure una obra de teatre i una pel·lícula al cinema. 

- Banyar-se a la platja, a la piscina, al riu… 

- Jugar a pales, a tennis taula, a Voleibol, a bàsquet, a futbol… 

- Sortides amb bicicleta, patinet, a peu...  

- Fer alguna via verda, que són antics recorreguts de trens que ara estan 

habilitats per fer a peu o amb bici.  

- Col·laborar en la neteja i les taques de casa: parar taula, ordenar i 

netejar l’habitació, rentar els plats…  

- Fer la llista de la compra i acompanya a la teva família a comprar.  

 


