
 

 

 

 

PROPOSTES D’ESTIU 
- 5è primària -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTES D’ESTIU 2021 
 

Per fi ha arribat el desitjat estiu... i ara toca aprofitar el 

temps de vacances per poder passar unes bones 

estones. 

 

Durant l’estiu, creiem que és important que l’alumnat continuï 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 dels 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 

 

 



 

Propostes de treball 

d’estiu 5è 
 

Català i castellà   

★ Expressió escrita 
➔ “El meu diari d’estiu” . Confecciona un diari d’estiu on hi escriguis sobre els 

millors moment  de l’estiu, alternant el català i el castellà i complementant-lo 

amb records: fotos, dibuixos, entrades... 

 

➔ Segur que allà on vagis aquest estiu en faràs alguna foto. Tria’n una, pot ser 

un paisatge, un museu, un monument… i descriu-la. 

 

➔ Veritat que t'encanta la música? I les típiques cançons de l’estiu que sempre 

estem cantussejant?  

Tria una cançó que hagis tingut al cap aquest estiu i escriu-li una nova lletra a 

veure què tal sona. T’atreveixes? 

 

★  Comprensió oral 
➔ Escolta  l’audiollibre, del Petit Príncep  potser és la 

primera vegada que ho fas. Veuràs que és com si 

t’expliquessin un conte, però t’estan llegint un llibre! 

           Pots triar en català o  castellà.   

 

CATALÀ CASTELLÀ 

Opció 1, per capítols i amb opcions a 

escoltar arxius de música: 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/click

at/el-petit-princep/fitxa-

programa/seccio/1602/5306/ 
 

Opció 2, tot seguit. 

https://www.youtube.com/watch?v=8mLNlw

ZM4iE&list=PLCjSUyhh3TIpZ02AKZNT6wcI

Qa7gK3byW 

Opció 1, per capítols molt breus. 

https://podcasts.apple.com/es/podcast/audi

olibro-el-principito-por-

cap%C3%ADtulos/id1457915946 

 

Opció 2, tot seguit. 

https://www.youtube.com/watch?v=_LyQH0

1rfo8 

 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/clickat/el-petit-princep/fitxa-programa/seccio/1602/5306/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/clickat/el-petit-princep/fitxa-programa/seccio/1602/5306/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/clickat/el-petit-princep/fitxa-programa/seccio/1602/5306/
https://www.youtube.com/watch?v=8mLNlwZM4iE&list=PLCjSUyhh3TIpZ02AKZNT6wcIQa7gK3byW
https://www.youtube.com/watch?v=8mLNlwZM4iE&list=PLCjSUyhh3TIpZ02AKZNT6wcIQa7gK3byW
https://www.youtube.com/watch?v=8mLNlwZM4iE&list=PLCjSUyhh3TIpZ02AKZNT6wcIQa7gK3byW
https://podcasts.apple.com/es/podcast/audiolibro-el-principito-por-cap%C3%ADtulos/id1457915946
https://podcasts.apple.com/es/podcast/audiolibro-el-principito-por-cap%C3%ADtulos/id1457915946
https://podcasts.apple.com/es/podcast/audiolibro-el-principito-por-cap%C3%ADtulos/id1457915946
https://www.youtube.com/watch?v=_LyQH01rfo8
https://www.youtube.com/watch?v=_LyQH01rfo8


 

★ Comprensió lectora 
 

➔ Recomanació de llibres: Tot seguit et recomanem uns quants llibres, tant en 

castellà com en català, perquè gaudeixis de bones  i tranquil·les estones. 

Recorda que  els llibres no sempre cal comprar-los, pots anar a la biblioteca i 

emportar-te’ls a casa o llegir-los allà.  

 

CATALÀ CASTELLÀ 

● Poca broma amb l’escola 

              Autora:Ester Farran.  
            Editorial:. Edicions del Pira 

Argument:  Si voleu riure, aquest és el vostre 

llibre. La Judith i el Johan fan de superherois 

justiciers per ajudar a qui creuen que ho necessita, 

però… no hi ha manera! Tot els hi surt del revés! 

Cada vegada que intenten ajudar algú, acabaran 

embolicant-ho tot encara més! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Un indi com tu i com jo 

Autora: Erna Sasen 

Editorial Takatuka 

Argument: En Boaz és un noi solitari a qui 

fascinen els indis i els ponis. A l'escola no té amics 

i tendeix a perdre's en els seus pensaments. Fins 

que arriba una nova alumna, l'Aisha, que no sap 

parlar la seva llengua, sembla índia i se sap 

comunicar amb dibuixos com els indis. Després 

d'haver-la coneguda en Boaz és el nen més feliç 

del món, però al seu pare se li acut la idea de 

canviar-lo de classe. L'Aisha sembla que també té 

problemes a casa i cada dia se la veu més 

cansada. 

 
 

● Caperucita en Manhattan  
Autora:Carmen Martín Gaite 

              Editorial: Siruela 

Argumento: Sara Allen es una niña de diez años 

que vive en Brooklyn, Nueva York. Su mayor deseo 

es ir sola a Manhattan para llevar a su abuela un 

tarta de fresa. La abuela de esta moderna 

Caperucita ha sido cantante de music-hall y se ha 

casado varias veces. El lobo es míster Woolf, un 

pastelero multimillonario que vive cerca de 

Central Park en un rascacielos con forma de tarta. 

Pero el hilo mágico de este relato se centra en miss 

Lunatic, una mendiga sin edad que vive de día 

oculta en la estatua de la Libertad y que sale de 

noche para mediar en las desgracias humanas o, 

si es necesario, llegar a regalar un elixir capaz de 

vencer al miedo. 

● El sueño de Iván 

Autora: Roberto Santiago 

Editorial :Sm 

Argumento: Por primera vez en la historia del 

fútbol, una selección de niños va a enfrentarse a 

una selección de los mejores jugadores del 

mundo. El motivo: recaudar fondos para los 

damnificados de un terremoto. El partido tendrá 

lugar en el estadio Azteca de México, y 

evidentemente, los niños no tienen ninguna 

posibilidad de ganar, ¿o sí? Iván, uno de estos 

niños futbolistas, nos contará todo en primera 

persona. Bueno, y también lo que pasó después de 

que Paula le diera aquel beso, y cómo Morenilla, 

el matón de la clase, se llevó un buen remojón. 

 

 

 

 

 

 



 

English 

★ Listening 

 
➔ Complete the lyrics of a song with “Lyrics Training”! 

 

Now that you know how to use the Lyrics Training app and web 

page, you know that it’s a very funny way to practise your listening 

skills. Choose your favourite songs, choose the difficulty level 

and… complete the words missing! 

Write the list of songs that you complete and show it to me in 

September! Can you complete 10 songs? Maybe 20? Let’s see!! 

 

Instructions: https://www.youtube.com/watch?v=LaYcXwAwCJI 

 
➔ English Tuesday at home! 

 

Every Tuesday we had new English tasks to do during these weeks. Why 

don’t you celebrate English Tuesdays during the summer by 

watching a film in English with all your family? You know that you can 

watch it with Spanish or Catalan subtitles, with English subtitles if you want 

to learn some more… or even without subtitles if you want a challenge! 

Watching films or series in English is one of the funniest ways to improve 

your listening!! 

Look at the “Writing” section to know how to write reviews of all these films! 

 

➔ Learning and having fun with some English videos and series! 

 

National Geographic Kids: https://kids.nationalgeographic.com/videos/ 

 

Videos about animals, exploration, science and fun facts for you to learn about Natural 

Science and improve your listening skills!! 

 

Pumpkin Reports English Super3 Series: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/pumkin-reports/videos/english/ 

 

If you find your favourite series a little bit difficult to watch in English… here you have 

one that allows you to practise English and to add Catalan subtitles!! It’s fun and it has 

a lot of episodes!! 

★ Reading 

https://www.youtube.com/watch?v=LaYcXwAwCJI
https://kids.nationalgeographic.com/videos/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/pumkin-reports/videos/english/


 

 
➔ Finish the reading book that we started at school! 

 

If you have it at home or you could get it from school… finish the 

reading book that we started in class!! You know that, at the end 

of the book, you also have some reading activities to do and 

practise! 

 
➔ Get a similar book from the library! 

 

At Sant Boi Library you can find more books like these, and it’s a perfect way to 

choose your favourite book and improve your reading skills without buying a new one! 

 

➔ Make your own story and read it! 

 

Story Maker 1: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-1 

Story Maker 2: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-2 

 

Using these British Council webpages, you can have some fun creating new short 

stories by choosing some elements and waiting for the app to do the rest! Horror 

stories, detective stories, fantasy stories... when you choose all the options, you can 

read a different tale every time you play! It’s a fun way to read stories in English!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-2


 

★ Writing 

 
➔ Films reviews 

 

To practise your writing skills, you can write different film reviews of the films you 

watch on your English Tuesdays! To write it, I leave you the same example we used 

on the Google Classroom task so you can do a similar one! In september, you can 

show me all your reviews… how many can you do? 

 

➔ Write about two more animals! 

 

Do you remember our project about animals? Why don’t you learn some new 

vocabulary and improve your writing skills by writing about two more animals 

during the summer? Remember that you had to describe each animal and then 

compare them using comparative sentences! Here you have an example: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

➔ Your English notebook / diary! 

 

And finally, you can write whatever you want on your English notebook or your 

English diary. An email to me or to a friend, videogames reviews, a trip you want to 

explain, your holidays diary… anything you want! It’s a perfect excuse to practise your 

writing and you can show it to me in September! 

 

★ Speaking 

 
➔ Talk about it with your family or record me a video!! 

 

Practising the speaking skills can be difficult at home without your friends, but you can 

talk to your family about all the tasks in English or you can even record me a 

video of any of these activities or anything that you want! I will be very happy to 

watch your videos when we come back in September!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matemàtiques 

★ Fotografiem els números 

Fes un recull de la presència dels números a la teva vida diària. Potser que trobis 

molts números per fotografiar a llocs com: botigues, televisió, marcadors, botons, 

descomptes, anuncis... i explica on els has trobat. 

             Botiga i rebaixes                                          Nº del carrer 

 

 

★ Recull fotogràfic de formes geomètriques 
 

Realitza un àlbum fotogràfic que reculli fotografies d’elements i paisatges que puguis 

observar, al teu dia a dia, indicant les principals formes geomètriques que hi trobis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             prisma hexagonal 

                                                                                        

      con + esfera 

 

 

 

 

 

 

 



 

★  Comparem alçades 

Mesura l´alçada de quatre persones de la teva família i ordena les alçades de les 

persones de més alt/a a més baix/a. Fes-ho primer en centímetres per després 

passar-ho també a metres. 

 

Per últim calcula quants metres farien totes aquestes persones si s´estiressin al terra 

formant una filera. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

★ Què fas cada dia? 

Elabora un horari amb totes les coses que fas cada dia durant una setmana: dormir, 

jugar, llegir, veure la tv, anar a la piscina, muntar en bici, jugar a la consola … i després 

fes un gràfic per comprovar quines són les coses amb les que passes més temps 

en horari d´estiu. Pots dibuixar un gràfic ben original com els que t´he ensenyat a fer 

durant aquest curs. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★  Va de jocs matemàtics 

Anem a passar una estona entretinguda realitzant diferents activitats lúdiques que 

ens faran repassar aspectes importants com el càlcul mental. Pensa que el càlcul 

mental ens serveix per mantenir en forma la nostra ment, a part d´afavorir altres 

aspectes com l´adquisició d´habilitats de concentració i atenció. 

Som-hi!   

fem sudokus muntem un munt de 

puzzles 

divertim-nos comptant 



 

 

https://sudoku.com.es/6

x6/ 

 

 
https://www.jigsawplane
t.com/ 

 

https://sumonhtml5.lude

i.com/ 

 

jocs càlcul mental edu 365 
 

https://www.arcademics

.com/ 

http://www.edu365.cat/p
rimaria/matematiques/in

dex.html 

 

  

★ Anem a fer esport  

Prepara la bicicleta i anima a la família o als amics a passar una tarda o uns dies 

genials. Traça una ruta, però abans tingues en compte aspectes importants. 

Anota la distància que vas a recòrrer. És important saber com està el teu estat físic 

i si aguantaràs l´etapa que has dissenyat. Mira el desnivell que pugui tenir la teva 

ruta. 

Fixa un horari que s´ajusti a les preferències de tots. L´ideal és sortir aviat al matí, 

en llocs on el sol apreti al migdia. Heu de fixar-vos un temps de viatge que sigui 

assumible per tot, així com la freqüència de les parades. 

La hidratació és absolutament fonamental, ja que es la millor manera de prevenir les 

rampes. No oblidis mai d´omplir l´ampolla d´aigua. No saps mai quant trigaràs a 

trobar una font o un subministrament líquid. 

Et deixo un enllaç amb 10 bons consells per viatjar en bicicleta. 

https://www.biciland.com/ca/blog/10-consells-viatjar-en-bicicleta 

https://sudoku.com.es/6x6/
https://sudoku.com.es/6x6/
https://www.jigsawplanet.com/
https://www.jigsawplanet.com/
https://sumonhtml5.ludei.com/
https://sumonhtml5.ludei.com/
https://www.arcademics.com/
https://www.arcademics.com/
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/index.html
https://www.biciland.com/ca/blog/10-consells-viatjar-en-bicicleta


 

 

 

 

 

 

 

★   jocs de taula 

Us animo a que durant aquest estiu pugueu també jugar a jocs de taula com ho hem 

fet a classe durant aquest curs. Són perfectes per divertir-se en època estival i a la 

vegada enforteix els vincles familiars, treballa el raonament lògic matemàtic, 

potència l´agilitat mental, treballa les habilitats motrius i un munt d´aspectes 

més. 

Jocs com: 

● El bingo 

● Jocs de cartes (set i mig, el mentider, l´uno, el burro…) 

● Escacs 

● Dames 

● Monopoly 

● Mikado... 

 

 

 

Medi Natural 
 

★ Reciclatge  

  

Com porteu el reciclatge a casa? 

A continuació us deixo l’enllaç a un joc que us ajudaran a entendre i 

recordar els aspectes bàsics sobre el reciclatge: 

http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html         

  

http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html
http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html
http://www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html


 

Un cop hagueu refrescat els principals conceptes us proposo que elaboreu un pla 

d’actuació sobre la millora del reciclatge a casa vostra: 

  

Podeu començar fent un llistat del que feu i després afegir tot allò que creieu que 

podeu millorar. 

 

Què fem (què reciclem)?   

Què podríem introduir? Quins 

productes i/o materials podríem 

començar a reciclar? 

  

Llancem els productes enseguida o 

els hi donem un segon ús? 

Reutilitzem? 

  

 

 

★ Elaborem un menú saludable per a tota la família 

 
T’atreveixes a posar en pràctica tot el que hem après durant aquestes últimes 

setmanes de curs?             

Dissenya i elabora un menú de tot un dia saludable i variat, on tinguin 

presència tots els nutrients. Recorda quin percentatge ha de tenir cada un 

d’ells dins la nostra dieta. 

Recorda la piràmide d’alimentació i el plat de harvard: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Vida_saludable/Alimentacio/Piramide/trip

tic_piramide_saludable.pdf  

 

I per últim ja que esteu posats... us atreviu a fer de “xefs” i ajudar a la vostra mare i/o 

pare a preparar-lo? 

  

★ Aprenem des del sofà de casa 
  

Una altre molt bona manera de continuar aprenent és aprofitar les caloroses tardes 

d’estiu per veure un documental. Avui en dia hi ha de molt interessants i els podeu 

trobar en la gran majoria de plataformes digitals com netflix, hbo, amazon prime, 

movistar... 

En cas de que no tingueu cap plataforma de les comentades penseu que a les 

biblioteques tenen molts dels que us proposo i els podeu agafar en préstec. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Vida_saludable/Alimentacio/Piramide/triptic_piramide_saludable.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Vida_saludable/Alimentacio/Piramide/triptic_piramide_saludable.pdf


 

  

Aquests són algunes de les propostes però si no trobeu aquests i veieu algun altre 

sempre estarà bé! 

 

 

★ Anem de museu 
Ara que ja comencen a obrir els museus i que mica en mica recuperem la “normalitat” 

una altre opció molt interessant pot ser la d’anar a visitar un museu i jo us en recomano 

dos particularment: 

  

El museu blau de Barcelona (museu de les ciències naturals):  

Dintre del museu trobeu exposicons permanents i exposicions temporals com “Planeta vida”, 

on s’interpreta la Terra actual com resultat de la interpretació entre l’ambient químic i físic del 

planeta i els éssers vius. Els rius, les muntanyes  i els oceans estan íntimament relacionats 

amb els organismes que viuen en ella i tots junts formen un ecosistema global que actúa 

regulant les condicions del planeta. 

 Aquí us deixo l’enllaç web perquè pugueu donar una ullada!:  

https://museuciencies.cat/es/ 

Cosmocaixa: és sens dubte el museu de ciències de Barcelona per excel·lència. 

Podem trobar diferents exposicions temporals i permanents com per exemple: 

 

SALA UNIVERS: Endinsa’t en la nova exposició permanent de CosmoCaixa i 

descobreix el cosmos i la seva evolució des del big-bang fins ara. 

Un recorregut interactiu que es remunta a la creació del cosmos, recorre l’evolució de 

les espècies i penetra en les profunditats del cervell humà. 

 

https://museuciencies.cat/es/
https://museuciencies.cat/es/


 

 

BOSC INUNDAT: Travessa la selva amazònica a CosmoCaixa. El Bosc Inundat 

ofereix l’oportunitat de submergir-te en aquest ecosistema on habita el 50 % de la 

biodiversitat del planeta. 

En aquest tros de selva tropical de mil metres quadrats podràs descobrir algunes de 

les espècies més representatives de l’Amazones: caimans, formigues, boes, peixos, 

ocells tropicals i plantes. 

 

A més podeu trobar moltes més interessants com el planetari, la sala univers… 

 

A continuació us deixo l’enllaç perquè pugueu consultar el dia que hi aneu quines són 

les exposicions que estan obertes i quines són les que més us interessa: 

https://cosmocaixa.es/es/ 

  

 Amb moltes ganes de que arribi el setembre i comentar si heu anat i quines són les 

exposicions, els espais que heu vist i què us ha agradat més!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Medi Social  
 

★ PEL·LÍCULES 

 
A part dels banyets a la platja o a la piscina, passejar per la muntanya, jugar amb els 
amics, descansar, fer esport, etc. Què millor que gaudir de l’estiu veient pelis en 
família??? 
 
Aquí us deixo una tria de pel·lícules, que ha part d’esperar que us facin passar una 
bona estona veient-les, us poden servir per repassar o ampliar algunes de les coses 
que hem aprés aquest curs a l’àrea de medi social. 
 
Us he classificat les pelis per l’edat o època de la història en que succeeixen o estan 
ambientades, de les que hem estudiat aquest curs. 
 
Us he fet un petit comentari sobre perquè he escollit la pel·lícula, de quin tema històric 
tracta i en quina època de la història es situa. Però també us he posat algun comentari 
o opinió personal sobre ella. I he destacat amb una estrella quines d’elles, per a mi, 
són, imprescindibles... però, ja sabeu: sobre gustos...colors!  També trobareu una 
petita explicació sobre l’argument de la peli. 
 

https://cosmocaixa.es/es/


 

No cal que les veieu totes; escolliu les que trobeu més interessants. Algunes potser 
ja les heu vist, però us ve de gust tornar-les a veure. La majoria d’elles les podeu 
trobar a plataformes televisives com Netflix, HBO, Movistar, Primevideo, etc. Però 
també podeu anar a la biblioteca més propera (ja sigui a Sant Boi o al vostre lloc 
d’estiueig) i allà hi trobareu la majoria per poder-les agafar en préstec. 

 
A la tornada m’agradaria que m’expliquéssiu quines pelis heu vist i quina us ha 
agradat més. A veure que us semblen les propostes... 

 

PREHISTÒRIA 

Saga de pel·lícules ICE AGE (L'edat de gel) 

Ice Age és una saga de pel·lícules, què segur que tots i totes coneixeu, i que explica les 
aventures a un grup de divertits mamífers que busca sobreviure a la glaciació en l’època del 
Paleolític. 

Tot i què es tracta d’unes pelis de dibuixos animats i sense molt valor històric, totes són molt 
divertides i entretingudes. Espero que us facin passar una bona estona, situant-vos a l’edat de 
pedra!  

ICE AGE, LA ERA DE HIELO 

(2.002) 

 

ICE AGE 2, EL DESHIELO (2.006) 

 



 

ICE AGE 3, EL ORIGEN DE LOS 
DINOSAURIOS (2.009) 

 

ICE AGE 4, LA FORMACIÓN DE 
LOS CONTINENTES (2.012) 

 

ICE AGE 5, EL GRAN 
CATACLISMO (2.016) 

 

LOS CROODS (2.013) 

Els Croods és una pel·lícula de dibuixos animats, d'aventures i comèdia. 

La pel·lícula s'ambienta en una era prehistòrica fictícia coneguda com Croodaceous. 

Tot i què busca més la diversió que la reproducció realista del món prehistòric, ens pot servir, 
a part de passar una bona estona, per repassar alguns dels aspectes principals de la prehistòria 



 

treballats a classe, com la presència de tribus nòmades, que s’havien 
de desplaçar per trobar aliments i un lloc per viure. 

A més, si us agrada, estigueu atents perquè aquest any 2.020 
s’estrena la segona part: Els Croods 2. 

ARGUMENT:  

La posició d'un home de les cavernes com líder de la tribu és 
amenaçada per la rivalitat d'un geni prehistòric que va aparèixer amb 
noves invencions revolucionàries mentre realitzen un viatge a través 
d'una terra perillosa i exòtica a la recerca d'una nova llar. 

 

EDAT ANTIGA 

Saga de pel·lícules d’ASTÈRIX I OBÈLIX 

Astèrix i Obèlix són dos personatges de ficció d’una sèrie de còmics, creats pel dibuixant Albert 

Uderzo i el guionista René Goscinny.  
És un dels còmics més populars del món i s’ha traduït a moltíssimes llengües, entre ells el català.  
Les aventures d’aquests dos personatges tenen sempre com a punt de partida una petita aldea 

situada a la Gàl·lia (què és nom que rebia França a l’època dels romans). Els habitants d’aquest 

petit poblat, posseïdors d'una poció màgica que els fa invencibles, són inútilment assetjats 
pels romans.  
Com a protagonistes, a més del guerrer Astèrix, tenim tot una sèrie de personatges que es 
repeteixen en tots els episodis (Obèlix –l'amic d'Astèrix–, el seu gos Idèfix, el druida Panoràmix, 
etc.). A més, també apareixen personatges històrics reals com Cleòpatra, Juli Cèsar, etc. 
Els còmics fan una paròdia humorística de costums i forma de vida a l’època del domini de l’imperi 
Romà a Europa i part d’Àsia i Àfrica a l’Edat Antiga. 

 
S’han fet moltes pel·lícules sobre els còmics d’Astèrix. Tant de dibuixos animats com d’imatge real. 
Podeu escollir alguna/es (o totes) d’aquestes; per a mi totes són divertidíssimes, tot i què les més 
recents són visualment més espectaculars i tenen millor qualitat. Us he marcat amb una estrella les 
meves preferides. 
En totes trobareu coses (objectes, ciutats, construccions, personatges etc.) que us sonaran, ja que 
les hem treballat a classe amb l’edat antiga. 

Astérix el Galo (1967) 

 



 

Astérix y Cleopatra (1968) 

Dibuixos animats 

 

Las doce pruebas de Astérix (1976) 

Dibuixos animats 
 
 

 

Astérix y la sorpresa del César (1985) 

Dibuixos animats 

 

Astérix en Bretaña (1986) 

Dibuixos animats 

 

El golpe de menhir (1989) 

Dibuixos animats 

 



 

Astérix en América (1994) 

Dibuixos animats 

 

Astérix y Obélix contra César (1999) 

Imatges reals 

 

Astérix y Obélix, Misión Cleopatra (2002) 

Imatges reals 

 

Astérix y los vikingos (2006) 

Dibuixos animats 

 

Astérix y los juegos Olímpicos 
(2008)  
 
Imatges reals 

 



 

Astérix y Obélix al servicio de su majestad 
(2012) 

Imatges reals 

 

Astérix y la residencia de los dioses 
(2015)  

Dibuixos animats 

 

Astérix: El secreto de la poción 
mágica (2018)  

Dibuixos animats 

 

Saga de pel·lícules TADEO JONES 

 

 

Tadeo Jones és un personatge d'animació inspirat en el protagonista de les pel·lícules d’aventures 

d’Indiana Jones. 

La saga d’aquest personatge està formada, de moment, per dues pel·lícules. 

Si de grans voleu ser arqueòlegs o arqueòlogues, aquesta són les vostres pel·lícules! 

A part de passar una bona estona, gràcies a les aventures de Tadeo, tot i què d’una manera 

exagerada, esbojarrada i poc realista, podreu conèixer molts indrets del planeta i civilitzacions 

importants de la història, com les que es troben a les antigues ciutats inques de Cuzco o el Machu 

Pichu, al Perú, a Sud-Amèrica, que pertanyen a l’Edat Antiga. 

 

ARGUMENT: Tadeo Jones és un obrer de la construcció a Chicago que vol convertir-se un famós 

arqueòleg i què té una gran facilitat per ficar-se en embolics. Els seus amics en algunes de les 

seves aventures són Sara, una intrèpida arqueòloga (paròdia de Lara Croft), Belzoni, un lloro mut 

amb molt de caràcter, Freddy, guia amb un abric multi usos i Jeff, el seu gos. 



 

 

 

 

 

 

LAS AVENTURAS DE TADEO JONES (2.012)  

 
 

TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL REY MIDAS (2.017) 

 

Saga de pel·lícules PERCY JACKSON 

Les pel·lícules de Percy Jackson són una adaptació dels llibres plens de fantasia i aventures 

sobre aquest personatge; un noi que ha descobert que els mites de l'antiga Grècia són reals 

juntament amb els seus respectius déus, i que ara habiten a l'Olimp, a l’últim pis d’un gratacels 

de Nova York... 

PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO (2.010) 



 

 
 

 

 

 

PERCY JACKSON Y EL MAR DE LOS MONSTRUOS (2.013) 

 

 

 

 

★ MUSEUS I MONUMENTS 
 

I què tal si, després d’estar asseguts al sofà veient cinema, voltem una mica per 
Catalunya amb la família i visitem diferents museus i monuments per aprendre coses 
noves i conèixer el nostre patrimoni? 
 
Com ja sabeu, a casa nostra, fa molt anys van viure diferents civilitzacions i ens han 
deixat diversos monuments i restes que ens poden servir per conèixer millor el nostre 
passat. 
A continuació us poso una tria de diferents museus i monuments de Catalunya on, a 
part d’aprendre i passar una bona estona, podreu repassar i recrear continguts que 
hem treballat aquest curs a l’àrea de medi social, sobre la Prehistòria i l’Edat Antiga. 
Us adjunto l’enllaç a la seva pàgina web, on podreu informar-vos d’on es troben, com 
arribar-hi, els horaris, preus i continguts que hi trobareu. 
A més, a la majoria d’aquests museus i monuments trobareu tallers infantils i activitats 
per fer en família, per enriquir encara més la seva visita. 
 



 

Espero que a la tornada a l’escola m’expliqueu quins d’ells heu pogut visitar i què us 
han semblat… 
 

MUSEU DE GAVÀ - PARC ARQUEOLÒGIC MINES DE GAVÀ  

http://www.patrimonigava.cat 

Aquest és el museu i la mina neolítica que havíem de visitar aquest curs, i què no va 

ser possible, per culpa del coronavirus         Així que us animo a que feu la visita amb la 

vostra família; val la pena!  

La visita al Parc Arqueològic Mines de Gavà us descobrirà com era la vida quotidiana 
fa 6.000 anys i sobretot el treball a l'interior de les mines, les més antigues d'Europa i 
les úniques dedicades a l'extracció de la variscita, un mineral semipreciós utilitzat per 
confeccionar joies. I podreu baixar a la foscor de la mina, amb el vostre casc de 
protecció i tot! 

POBLAT IBÈRIC DE “LA CIUTADELLA” (CALAFELL) 

http://www.rutadelsibers.cat/Jaciments/La-Ciutadella-Calafell 

Situat a Calafell ha estat reconstruït per tal d'oferir una imatge real de com vivien els 
iber, fa milers d’anys. 

A dalt d’un turó, davant de la platja de Calafell, es va establir fa uns 2.500 anys aquesta 
ciutadella ibèrica. Era un recinte perfectament fortificat on hi vivien alguns dels caps de 
la tribu ibera dels Cessetans.  

MUSEU I JACIMENT ARQUEOLÒGIC D’EMPÚRIES  

http://www.macempuries.cat/ca/ 

Empúries és un dels escenaris privilegiats de la nostra història. Porta d’entrada de la 
cultura grega i romana a la península Ibèrica, Empúries és un jaciment excepcional, on 
conviuen les restes d’una ciutat grega  (Empòrion) amb les d’una ciutat romana, 
l’antiga Emporiae, creada a inicis del segle I aC sobre les estructures d’un campament 
militar romà instal·lat durant el segle anterior. Empúries constitueix així un lloc privilegiat 
per entendre l’evolució de la civilització grega implantada a la Mediterrània, així com 
per analitzar el món romà. 

POBLAT IBÈRIC D’ULLASTRET 

http://www.macullastret.cat 

El poblat ibèric d’Ullastret, de finals de la Prehistòria i inicis de l’Edat Antiga és el més 
gran de Catalunya i un dels millors conservats. Aquest gran poblat va ser la capital de 
la tribu ibèrica dels Indigets. 

http://www.patrimonigava.cat/
http://www.macempuries.cat/ca/
http://www.macullastret.cat/
http://www.rutadelsibers.cat/Pobles-ibers/Els-indigets


 

En aquest jaciment arqueològic s'han trobat restes molt antigues; d'inicis de l'edat del 
ferro, concretament de finals del segle VII aC. El poblat està fortificat amb una potent 
muralla reforçada per set grans torres i es poden veure els antics carrers adaptats a les 
pendents i les irregularitats del terreny. 

PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA (BANYOLES)  

https://www.museusdebanyoles.cat/arqueologic/Descobreix-el-patrimoni/El-

parc-neolitic-de-la-Draga 

Aquest ja el coneixeu, perquè el vam treballar a classe; el jaciment arqueològic de la 
Draga és un dels assentaments d'agricultors i ramaders més antics de la península 
Ibèrica i un dels primers poblats neolítics d’Europa (5400-4900 aC). El jaciment es troba 
a la vora de l'estany de Banyoles i fou descobert l’any 1990, de manera casual, durant 
les obres. Hi ha una recreació molt realista de com era el poblat en aquella època. 

THERMALIA - MUSEU CALDES DE MONTBUI 

http://www.thermalia.cat 

Les termes romanes són l’edifici més emblemàtic d’aquesta població, amb una tradició 
de més de dos mil anys. L’espai que es pot visitar forma part d’un gran conjunt termal 
de caire medicinal i és una de les instal·lacions balneàries d’època clàssica millor 
conservades d’Europa. 

MUSEU I POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER. MUSEU D'HISTÒRIA DE 
CERDANYOLA  

https://museucanoliver.cat 

El Museu i jaciment del Poblat Ibèric de Ca n'Oliver formen un conjunt patrimonial per 
conèixer millor la cultura ibèrica a Catalunya. Situat en el cim d’un dels turons de la 
serra de Collserola que mira al Vallès, és la seu principal del Museu d'Història de 
Cerdanyola 

L'exposició permanent del Museu, els més de 2000 m2 de les restes arqueològiques 
museïtzades, els tres edificis ibèrics reconstruïts i un ampli ventall d'activitats 
adreçades a tot tipus de públic permeten al visitant descobrir la cultura ibèrica i apropar-
se a l'arqueologia com a ciència que ens permet reconstruir el passat.  

TARRACO ROMANA  

https://www.tarragona.cat/patrimoni/museu-historia/divulgacio-de-la-

historia/historia-de-tarragona  

https://www.museusdebanyoles.cat/arqueologic/Descobreix-el-patrimoni/El-parc-neolitic-de-la-Draga
https://www.museusdebanyoles.cat/arqueologic/Descobreix-el-patrimoni/El-parc-neolitic-de-la-Draga
http://www.thermalia.cat/
https://museucanoliver.cat/
https://www.tarragona.cat/patrimoni/museu-historia/divulgacio-de-la-historia/historia-de-tarragona
https://www.tarragona.cat/patrimoni/museu-historia/divulgacio-de-la-historia/historia-de-tarragona


 

Una visita a la ciutat de Tarragona us permetrà visitar infinitat de llocs, monuments i 
restes arqueològiques molt ben conservades de l’antiga i important ciutat romana de 
Tàrraco (capital de la província romana d’Hispània). 

Podeu visitar el museu, les restes de l’amfiteatre, el circ, els temples o el fòrum, entre 
altres. A la web trobareu tota la informació necessària per planificar la vostra visita. 

TERMES ROMANES DE SANT BOI 

http://www.museusantboi.cat/es  

No ens podíem oblidar de les importants restes romanes que tenim a la nostra ciutat: 
les termes romanes. Una joia arqueològica que es troba al nostre poble! 

Les Termes Romanes de Sant Boi són els banys d'una propietat privada de l'època 
millor conservats de Catalunya. Foren construïdes a finals del segle II dC. L'edifici 
termal va estar en ple funcionament fins al segle V de la nostra era.  

 

 

★ LLIBRES 
 
I què tal una lectura ben entretinguda per les tardes caloroses sota el 
para-sol o ben fresquets al sofà amb el ventilador o l’aire condicionat??? 
 

Còmics d’ASTÈRIX i OBÈLIX  

Astèrix el gal  és un personatge de ficció i una sèrie de còmics, creat pel 
dibuixant Albert Uderzo i el guionista René Goscinny. És probablement el còmic 
francès més popular del món. Els seus àlbums s'han traduït a moltes llengües, incloent-
hi el català. Les aventures tenen sempre com a punt de partida un petit poblat de 
la Gàl·lia romanitzada, els habitants del qual, posseïdors d'una poció màgica que els fa 
invencibles, són inútilment assetjats pels romans. Com a protagonistes, a més del 
guerrer Astèrix, tenen tot una sèrie de personatges que es repeteixen en tots els 
episodis (Obèlix –l'amic d'Astèrix–, el seu gos Idèfix, el druida Panoràmix, etc.). Els 
autors fan una paròdia humorística de l’època de l’antiga Roma. 

S’han publicat més de trenta llibres diferents amb les aventures d’Astèrix i Obèlix. Tots 
són genials; podeu escollir el que vulgueu, amb qualsevol hi passareu una bona estona, 
a la vegada que coneixeu millor, de forma divertida, com era l’època de la dominació 
romana d’Europa, fa uns 2.000 anys. 

http://www.museusantboi.cat/es


 

      

DIARIOS 
DE TONY 
LYNX: EL 
LIBRO DEL 
PODER 
Miguel Griot 
y Álvaro Ortiz 
Albero 
 
 

L'arqueòleg Tony Lynx i la filla del seu mestre 
parteixen cap a una trepidant aventura a la recerca 
de el pare de la noia, recentment desaparegut. Per a 
això necessitaran la teva ajuda, per anar resolent els 
enigmes ocults en les il·lustracions a mesura que 
avanci la narració. Llibre molt entretingut i interactiu, 
pels que us agradi el món de l’arqueologia. 

L'ESFINX 
DE HYDE 
PARK 
DE LA 
COL·LECCI
Ó 

“SHERLOC
K, LUPIN I 
JO”  
Irene Adler 

Llibre de misteris, de la colecció “Sherlock, Lupin i 
jo”. 
Si us agraden els misteris i el món de l’antic Egipte, 
aquest llibre és per vosaltres! 
Argument: La Irene, en Sherlock i l’Arseni es troben 
a Londres. Un misteri sobtat arrossega els tres amics 
a una aventura temerària: el director del 
Museu Britànic ha estat assassinat en unes 
circumstàncies enigmàtiques que impulsen els diaris 
a escriure sobre una obscura maledicció que té 
l’origen a l’antic Egipte. 

Saga de 
PERCY 
JACKSON I 
ELS DÉUS 
DE L’OLIMP  
Rick Riordan 

Pels apassionats de la mitologia grega... 
Percy Jackson i els déus de l'Olimp és una sèrie de llibres d'aventures 
i fantasia. L'obra està ambientada als Estats Units en l'època actual 
però està basada en la mitologia grega. Consta de cinc llibres. 
El protagonista és Percy Jackson, un jove fill de Posidó, déu grec de la 
mar i dels terratrèmols. Un dia descobreix que tots els mites de l'antiga 
Grècia són reals juntament amb els seus respectius déus, que habiten 
a l'Olimp, ara situat al pis 600 d’un gratacels de Nova York.  

    



 

LA 
PREHISTORI
A (LA LOCA 
HISTORIA 
DE LA 
HUMANIDAD 
1) 

Josep 

Busquet 

 

 

Qui ha dit que aprendre història no pugui ser divertit?  
Descobreix La boja història de la humanitat i preparat 
per a la major aventura de tots els temps! 
La boja història de la humanitat és un divertit repàs 
per la història de l'ésser humà amb una barreja 
d'humor, passatemps, curiositats i explicacions 
senzilles i amenes per passar-ho bé. 
I en aquest recorregut per la història t'acompanyaran 
els Tempo, ¡la família més esbojarrada i aventurera de 
tots els temps!  

LA LOCA 
HISTORIA 
DE LA 
HUMANIDA
D: LA 
ANTIGUA 
ROMA 
Josep 

Busquet 

Sabies que ... Al Circ Màxim cabien més espectadors 
que en un estadi de futbol? La mascota preferida de Juli 
Cèsar era una girafa? En l'Antiga Roma va arribar a 
estar prohibit portar pantalons? Descobreix el món antic 
amb ELS TEMPO, la família més esbojarrada i 
aventurera de tots els temps, en aquesta altra aventura 
històrica. 

LOS CIEN 
MITOS 
GRIEGOS 
DE ÁTICO 
EL 
CONTADO
R DE 
HISTORIAS  

Lucy Coats 

 

 

Hi ha un munt de llibres sobre la mitologia grega; si us ha agradat 
aquest tema trobareu fàcilment, a qualsevol biblioteca, algun d’aquests 
llibres, adaptats a la vostra edat. 
Jo us recomano aquest; és un recorregut pels mites més significatius 
de la cultura grega, narrats amb senzillesa i molt ben il·lustrats, amb 
infinitat de dibuixos. 
Argument: Àtic el sabater és un excel·lent narrador d'històries; tant, 
que un bon dia decideix viatjar fins a la muntanya Ida, on cada any es 
reuneixen els millors narradors de Grècia per participar en un festival. 
Pel camí, Àtic anirà contant relats de déus, herois i monstres a tots els 
que l'hi demanin. Així, fins a arribar a cent històries que revelaran a el 
lector el fabulós món dels mites grecs, i permetran a Àtic fer-se amb el 
premi a el millor narrador de festival.  

     

 

 

 



 

 

 

Music  
➔ Let’s play the recorder!  

 

Here you have a website with many songs that you can play with your recorder during 

this summer holidays. You have many options from Game of Thrones to Happier 

Marshmello:  

https://juanestebanvargas.wixsite.com/racodepapageno/video-tutorials  

 

Moreover, if you do not remember how to place the fingers on your recorder you can 

watch these tutorials to refresh your fingering knowledge:  

https://juanestebanvargas.wixsite.com/racodepapageno/copia-de-video-tutorials  

 

➔ Listen to different music styles:  

 

Try to listen to different music styles during this summer holidays. There are many 

options to listen to music as for example: Spotify, YouTube and so on. First of all, 

watch these two videos about the history of music and the different music styles:  

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=YS5M25IobwA 

2. https://www.youtube.com/watch?v=lExW80sXsHs 

 

After doing this, go to your favourite music streaming platform and try to look for the 

authors in the music history video and listen to the music they created. Write down 

your favourite music styles.  

 

➔ Sing your favourite song while fill in the gaps: 

 

I am pretty sure that you have played with this funny game where you can choose your 

favourite song, and while listening you have to fill the missing gaps: 

https://lyricstraining.com/en  

 

Now it’s time to sing it after filling the gaps! Enjoy it and have fun!  

PLÀSTICA 

Ja sabeu que els treballs manuals són una de les eines més importants per desenvolupar la 

concentració i la vostra creativitat, que us  permet crear materials útils des de zero. A més a 

més, el treball en equip és una de les habilitats més importants d’avui en dia i fer activitats 

d’aquest tipus amb la família  és una bona forma de gaudir dels treballs plàstics. 

https://juanestebanvargas.wixsite.com/racodepapageno/video-tutorials
https://juanestebanvargas.wixsite.com/racodepapageno/copia-de-video-tutorials
https://www.youtube.com/watch?v=YS5M25IobwA
https://www.youtube.com/watch?v=lExW80sXsHs
https://lyricstraining.com/en


 

Preparats per apuntar-vos aquestes activitats estiuenques que us proposem avui a la vostra 

llista personal de coses per fer? 

★ Collaret de llapis de colors. En acabar el curs la 

majoria dels alumnes es queden amb el material 

escolar gairebé acabat, entre ells els llapis de 

colors. I què podem fer per evitar llençar-los? Fer 

bijuteria! Aquesta és una manera d’utilitzar la part 

final o la del principi. Només calen quatre passos -

com podeu veure a la imatge de sota- per obtenir 

aquest bon resultat d’una forma tan senzilla.  

 

★ Animals amb petxines. Una activitat perfecta per 

aquesta època de l’any és recol·lectar petxines i cargols 

de totes les formes i mides a les platges per fer aquest 

treball manual posteriorment: crear animals amb elles! Ja 

siguin peixos, ratolins, gossos… tot és possible. 

 

★ Mandales. Crea els teus mandales on line. Endavant! 

https://www.defractales.com/como-hacer-mandalas/ 

https://www.defractales.com/como-hacer-mandalas/ 

★ Sabons essencials casolans 

Un bon regal! Totes les mares mereixen tenir temps per a elles mateixes i relaxar-se després 

d’un dia dur, i no hi ha millor manera que fer-ho amb un petit spa a casa. I si a més a més, és 

amb sabons essencials casolans…  

En aquest enllaç de Youtube podreu veure els passos per fer sabons essencials casolans, en 

aquest cas, de mel: https://youtu.be/Kd5nUKNCLOA 

★ Fer un punt de llibre. Pensa que pots fer-ne més per regalar als altres quan 

els tornis a veure. 

Educació física 
  

★ Juguem? 

  

Inventa un joc o un esport que es pugui practicar a l’aire lliure i el material principal 

sigui l’aigua!!. Explica com es juga, quin material es necessita i sobretot GAUDEIX-

LO amb la teva família o amics. 

https://www.defractales.com/como-hacer-mandalas/
https://www.defractales.com/como-hacer-mandalas/
https://youtu.be/Kd5nUKNCLOA


 

  

  

★ Activitats a la natura 

  

Anem a recuperar el temps que no hem pogut gaudir de la natura per a fer passejades 

o bé anar amb bicicleta. 

A Sant Boi teniu moltíssimes possibilitats i ben a la vora moltes altres! 

A continuació us faré un llistat amb algunes però tingueu en compte que poden haver 

moltes més i qualsevol que feu serà genial!! 

 

- Vivint a Sant Boi una de les que trobo que no pot faltar és la Pujada a Sant 

Ramon! És probable que l’hagueu fet però us recomano que la torneu a fer, 

no hi ha res com la satisfacció d’arribar a dalt i gaudir de les vistes tant 

fabuloses que hi ha! 

- Un altre clàssic per a qualsevol santboià o santboiana és agafar la bicicleta i 

anar pel tram que teniu vora el riu. De fet l’ideal és arribar fins als espais 

naturals del delta del llobregat i si us animeu i us queden forces no hi ha res 

com fer-se un bany a la platja abans de tornar cap a casa!! 

- Ben a prop teniu la serra de Collserola on hi ha moltíssims recorreguts i 

excursions interessants com també pel massís del Garraf. 

 

Si marxeu fora de vacances o feu alguna escapada no dubteu en anar a les oficines 

de turisme i preguntar per la possibilitat de fer rutes a peu o en bicicleta (sempre 

acostuma a haver-hi moltes i normalment tenen servei de lloguer de bicicletes). Segur 

que hi ha un munt de ben maques! 

 

Particularment i si em deixeu que us recomani alguna de les activitats i/o excursions 

que més m’agraden us faria aquesta selecció: 

- Via verda: trams per on antigament hi passaven ferrocarrils i ara estan 

habilitats per anar en bicicleta o caminant. Hi ha a tot Espanya però 

sincerament les de la part de Girona són espectaculars!:                         

https://www.viesverdes.cat/es/rutes_vies_verdes/ruta-del-carrilet-i-es/ , 

https://www.viesverdes.cat/es/rutes_vies_verdes/ruta-del-carrilet-ii-es/. 

 

Lògicament per fer tot el tram es necessita estar ben en forma però es pot fer un 

trosset i és molt maca. Al llarg del camí et vas trobant amb les diferents estacions 

rehabilitades on poder prendre algun refresc i recuperar forces. 

  

Una altra via verda molt xula està a la part de Tarragona, concretament entre Arnes i 

Pinell del Brai: http://viasverdes.com/itinerarios/PDF/Ficha_VV_TerraAlta.pdf La 

particularitat d’aquesta ruta és que al llarg del recorregut et vas trobant amb diferents 

https://www.viesverdes.cat/es/rutes_vies_verdes/ruta-del-carrilet-i-es/
https://www.viesverdes.cat/es/rutes_vies_verdes/ruta-del-carrilet-ii-es/
http://viasverdes.com/itinerarios/PDF/Ficha_VV_TerraAlta.pdf


 

túnels sense llum (molt xulos però clar, s’ha d’anar amb llanterna o llum a les bicis) i 

a més a més passa per la Fontcalda, un espai ideal on fer-se un bany ben refrescant!! 

 

A part d’aquestes rutes tant xules amb bici i que sincerament us recomano que si 

podeu feu algun tram, també és molt interessant qualsevol de les rutes i excursions 

que hi ha per la zona volcànica de la garrotxa, o bé pujar a la Mola, en el parc 

natural de Sant Llorenç-Obac. 

 

 

Però insisteixo! Qualsevol lloc on aneu ben segur que tenen moltes ofertes turístiques 

en les que poder gaudir del paisatge fent esport! Aviam si al setembre m’expliqueu si 

heu fet algunes d’aquestes propostes o bé si m’ensenyeu d’altres i me les apunto per 

fer! 

  

  

★ Activitats aquàtiques 

 Què millor que fer esport i alhora estar fresquet? 

Us proposo que practiqueu algun esport aquàtic com per exemple kaiac, paddel surf, 

canoa... 

A Castelldefels (ben a prop de Sant Boi) teniu el Canal Olímpic amb una àmplia oferta 

d’activitats que podeu practicar. 

A més a la gran majoria de platges hi ha diferents empreses que organitzen activitats 

aquàtiques per a totes les edats, per tant podeu triar el lloc que us vagi millor! 

 

 

     

 


