Educació Primària CICLE SUPERIOR
Curs 2017-2018

Benvolguts pares,
Un nou curs s'ha acabat i, encara que arribi l’estiu, els professors els proposem
algunes feines adients perquè el seu fill/a no perdi del tot l’hàbit diari de
treballar. Aquestes tasques estan pensades tant pels alumnes que han de
reforçar alguna àrea com pels que volen fer feina durant les vacances d'estiu.

Alumne/a:

CICLE SUPERIOR 6è:

 Investiga amb en Roc Tempesta 6è Primària, Ed. Barcanova.
ISBN: 978-84-489-4487-2
 Els alumnes que no tinguin superades les Competències Bàsiques han
de presentar els exercicis que trobaran en la següent pàgina web:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/primaria/orientacions/activitatsestiu

LECTURA
Cal que l’alumne/a llegeixi un llibre adequat al seu nivell lector i presenti el
treball que trobareu a la pàgina web de l’escola.

ESCRIPTURA
L’alumne/a haurà de fer una expressió escrita seguint la pauta que s’especifica
a l’anvers.

Ambdós treballs s'han de presentar amb lletra clara i entenedora, si no es
retornaran a l'alumne/a. Han de fer els treballs amb l’ajut i supervisió d’un
professor o un adult.

Aquests treballs s'han d’entregar el dia 12 de setembre al tutor/a.
BON ESTIU!
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ESCRIPTURA
•

Escriu una NARRACIÓ sobre algun fet que t’hagi passat durant les teves
vacances d’estiu (mínim 10 línies, màxim 20).

 Estructura de la narració:
1. Plantejament:
S’explica qui és el protagonista de la historia, on i en quin moment es
troba i s’introdueix què li passa.
2. Nus:
Desenvolupem la història: poden aparèixer nous personatges que faran
que el desenvolupament de la història canviï. -És la part més llarga. Es
pot fer mes d’un paràgraf separant-lo amb un punt i apart.3. Desenllaç:
Expliquem com s’acaba la història. També podem deixar un final obert
però, en aquest cas, donem una petita pista sobre cap a on
s’encaminarà aquest final.

RECORDA!
Utilitza connectors per millorar la
cohesió de la teva narració!
Aleshores, tot seguit, al cap d’una
estona, a l’endemà...

