


Proposta d’activitats d’estiu 2021

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. És el moment de gaudir al màxim

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 totalment lligades a la vida

quotidiana.

★ Matemàtiques
Aquest curs ens hem endinsat a les matemàtiques mitjançant Innovamat, un

programa que estimula l’interès i l’aprenentatge de les matemàtiques a través de la

manipulació i diferents reptes, propiciant el raonament i l’argumentació.

Durant l’estiu podeu continuar repassant els conceptes treballats fent activitats

quotidianes que els facin pensar i els plantegin diferents reptes. A continuació teniu

alguns exemples.

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! :)

● Acaba les pàgines del quadern de laboratori de nombres, que han quedat per
fer.

● L’aplicació d’Innovamat estarà tancada durant l’estiu. Podeu fer servir la
versió gratuïta “Bmath”, decarregant-la des del mercat d’aplicacions del
dispositiu.

● Entra a https://blog.innovamat.com/reptes-destiu-2022/. Trobaràs molts reptes
per trencar-te el cap.

https://blog.innovamat.com/reptes-destiu-2022/


● 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.

● Joc “Hundir la Flota”: tal i com hem jugat a la classe, teniu al Classroom
plantilles per poder jugar a aquest joc tan divertit!

● Visita el museu de les matemàtiques. És un espai ben divertit i interessant!



★ 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 de comprensió lectora de
català.

- Escull un llibre per llegir durant aquest estiu i recrea la seva portada.
- Seguir una recepta entenent cada pas.
- Continuar realitzant sessions de glifing.

● 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.

Els audiocontes d'El Tatano – Cavall Fort
Una mà de contes - Super3
Gisela Llimona - YouTube
cuentacuentos beatriz montero - youtube

- 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.

http://cavallfort.cat/audiocontes/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/tots-els-contes/
https://www.youtube.com/user/GiselaLlimona
https://www.youtube.com/user/BeatrizMontero


● 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.

● jocs de llengua:

- Jugar al Scattergories.
- Fer sopes de lletres.
- Jugar all penjat.
- Mots encreuats.
- Endevinalles

M'endevines?

● Altres activitats:
Edu365 - Primària - Llengua catalana

http://www.edu365.com/primaria/catala/endevinalles/portada.htm
https://edu365.cat/primaria/catala/index.html


★ 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

- 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-lis 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 el teu anglès mirant els vídeos del teu
English teacher Oscar en el seu canal de youtube: “Sir Oscar English”
https://www.youtube.com/channel/UCGxhz4vrPSv4ZBp9nQGC2cg

https://www.starfall.com/h/ir-fnf/?sn=im-reading
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://www.youtube.com/channel/UCGxhz4vrPSv4ZBp9nQGC2cg


- WATCHING FILMS AND CARTOONS: Quan vulguis veure una
pel·lícula o els teus dibuixos preferits. Demana-li a algún 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!

- CARTOONS RECOMENDATIONS: 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/en
glish/

■ “Peppa Pig”:
https://www.youtube.com/channel/UCdRyB_BAJDfo0clpilGkFzQ
/playlists

■ Magic English:
https://www.youtube.com/channel/UCzqxe0eESEcS_1PCZzuN
OYg

■ “Jim Henson’s family hub”:
https://www.youtube.com/channel/UC80ctIuRNW_76ZT-OsqfrZ
A/playlists

■ “Curious George” :
https://www.youtube.com/channel/UCu7IDy0y-ZA0qaG51wrQY6
w

● 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…)

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/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/UCu7IDy0y-ZA0qaG51wrQY6w
https://www.youtube.com/channel/UCu7IDy0y-ZA0qaG51wrQY6w
https://www.youtube.com/channel/UCu7IDy0y-ZA0qaG51wrQY6w


- 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

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.

https://www.youtube.com/watch?v=t4hMPV5SW-I&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=JHZDuH_NVuc&t=83s


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

● 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?)
● It lives 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

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


● 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)....

★ MEDI

● Observar un arbre o una planta i fer un dibuix explicant les seves parts.
Aprofita per crear un petit hort urbà, ja sabem que és molt important pel
nostre planeta l’existència de les plantes!

● 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?

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


● 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.

● Mira els vídeos del canal de youtube “happy learning”. Hi ha de moltes
temàtiques!

● 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

★ 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

● 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=R0n7UTluFNg&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=LzAofaSeY44
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=PL1jWpZJOvH
nViP2_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.

● 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.

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. 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 inviteu als amics per a decorar la vostra cabana!

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
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


2. Anem a crear l'entorn que ens agrada! Pinta el paisatge, arrossegueu 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/indexpa
intandmake.htm

3. El bagul de les disfresses.

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, será més divertit! Barrets, gorres, mocadors, cinturons, collarets, sabates,
teles de diferents mides i colors,… tot s’hi val!   Imaginació al poder!

Agafeu pintures de la cara i 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, fets que semblin
animals. Un cop fetes se’ls pot enganxar un petit imán darrere i queden molt
maques com a imán de
nevera.

6. Ventalls amb pals de gelats. Busca la teva forma, paper, tisores, cola i molta
creativitat.

http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/paintandmake/indexpaintandmake.htm
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/paintandmake/indexpaintandmake.htm


7. Un mural gegant. Tan senzill com posar un paper gran a terra i pintar amb les
mans, amb pinzells, amb pedres, tronquets o esponges… tot s’hi val!

8 Passejar per la biblioteca i les llibreries trobareu llibres com aquests

que us deixo!

⭑Educació Física
RUTES A LA NATURA
Ara que fa bon temps què millor que gaudir de la natura,
respìrar i aprofitar per moure el cos.
Us proposo 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.

Rutes que podeu fer:

- Pujada a l’Ermita de Sant Ramon al Montbaig.
- Ruta a Cal Dimoni.
- Ruta del Remolar a les Filipines del Delta del Llobregat.

CONEIXEM ELS ESPORTS AMB EL BERNI
Aquest estiu també podeu veure 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, 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

https://www.youtube.com/watch?v=XT17s9NK1vs
https://www.youtube.com/watch?v=bN0Kxoy6URQ
https://www.youtube.com/watch?v=KuqQfrXlKuY
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

★ ALTRES Activitats:
- Abraça, riu i estima molt.
- 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.
- Fes un sopar sota les estrelles.
- 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…

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


- Sortides amb bicicleta, patinet, a peu...
- Aprèn un esport nou.
- 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…
- Revisar les teves joguines. Classifica-les i fes tres piles: les que es queden

a casa, les que s’han de llençar i les que es poden donar.
- Fer la llista de la compra i acompanya a la teva família a comprar.

BON ESTIU!!


