RECOMANACIONS FEINA D'ESTIU
EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 1a. ETAPA. 3r.
Benvolguts pares i mares:
Hem acabat el curs i vos donam unes propostes de treball pels alumnes que ho vulguin
fer, excepte si els veis marcats en color que vol dir que el vostre fill/-a ho ha de fer
perque li ha costat o ha presentat dificultats en questa àrea.
ÀREA DE MATEMÀTIQUES:
Quadern de Matemàtiques Exercicis per preparar l'entrada a 4t curs.
PONT 3r Curs Editorial Nadal ISBN: 9788478874514
ÀREA DE LLENGUA CATALANA
 Quadern de llengua. Exercicis per preparar l'entrada a 4t curs.
PONT 3r Curs Editorial Nadal ISBN: 9788478874507

Algunes de les activitats que proposam perquè els alumnes puguin mantenir fresc el
que han après durant el curs a ANGLÈS i ampliar les seves habilitats (aquestes
activitats són especialment recomanables en cas de no haver superat
positivament l'assignatura per tal d'adquirir el nivell adequat):
a)Fer les activitats (les que no necessitin cd per escoltar) dels llibres Progress
Journal i Skills Trainer que l'editorial va adjuntar als llibres que hem utilitzat a
classe.
b)Acabar l'Activity Book si els han quedat pàgines sense fer. Repassar còmics i
lectures.
c) Quadernets : Hi! (Números 1, 2 i 3). Editorial After hours
d)Llibre d'estiu. Exemples:
Holiday English 3r primària. Editorial Oxford.
Holiday World 3. Editorial Macmillan.
New Super Summer 3. Vacaciones Santillana
e) Lectures en anglès.
Hi ha lectures adequades per a cada nivell en moltes editorials , entre d'altres Oxford
o Macmillan
f) Programes del canal de televisió en anglès o altres pel·lícules en anglès.

Vos desitjam un bon estiu i ens veim aviat a 4t.
Bones vacances!
L'equip de mestres de 3r

RECOMANACIONS FEINA D'ESTIU
EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 2a. ETAPA. 4t
Benvolguts pares i mares:
Hem acabat el curs i vos donam unes propostes de treball pels alumnes que ho vulguin
fer, excepte si els veis marcats en color que vol dir que el vostre fill/-a ho ha de fer
perquè li ha costat o ha presentat dificultats en questa àrea.

ÀREA DE MATEMÀTIQUES:
Quadern de Matemàtiques Exercicis per preparar l'entrada a 5è curs.
PONT 4tCurs Editorial Nadal ISBN: 9788478873685
ÀREA DE LLENGUA CATALANA
 Quadern de llengua. Exercicis per preparar l'entrada a 5è curs.
 PONT 4t Curs Editorial Nadal ISBN: 9788478873692
Algunes de les activitats que proposam perquè els alumnes puguin mantenir fresc el
que han après durant el curs a ANGLÈS i ampliar les seves habilitats (aquestes
activitats són especialment recomanables en cas de no haver superat
positivament l'assignatura per tal d'adquirir el nivell adequat):
a/ Fer les activitats (les que no necessitin cd per escoltar) dels llibres Progress
Journal i Skills Trainer que l'editorial va afegir als llibres que hem utilitzat a classe,
tant si teniu els de 3r com els de 4t.
b/Acabar l'Activity Book si els han quedat pàgines sense fer. Repassar còmics i
lectures.
c/ Quadernets : Hi! Números 1 al 6 (només els tres darrers si ja varen fer de l'1 al 3
l'estiu passat). Editorial After hours
d/ Llibre d'estiu. Exemples:
Holiday English 4t primària. Editorial Oxford.
Holiday World 4. Editorial Macmillan.
New Super Summer 4. Vacaciones Santillana
e/ Lectures en anglès.
Hi ha lectures adequades per a cada nivell en moltes editorials , entre d'altres
Oxford, Macmillan o Richmond.
f/ Mirar programes del canal de televisió en anglès o altres pel·lícules en anglès.

Vos desitjam un bon estiu i bones vacances!
Els mestres de 4t

