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DEURES D’ESTIU
1- Fes un diari personal:
a) Compra una llibreta petita sense espiral (tamany DIN A5).
b) Pots personalitzar les tapes com més t’agradi. (Pinta-la, enganxa
fotos…)
c) En cada full de la teva llibreta cal que posis la data a la part superior
dreta i a continuació pots anotar les coses més divertides o
interessants que facis. Hi pots incorporar dibuixos o fotos, si et ve de
gust.
2- Llegeix almenys un d’aquests llibres que et proposem, i en tornar de
vacances, hauràs de contestar un petit qüestionari sobre el llibre triat.
- Barrabum!, de Mark Haddon. Ed. Penguin. col. L’Esparver
Dos nois sorprenen dos professors parlant una llengua secreta d’amagat i
intueixen que una aventura és a punt de començar.
- Xènia tens un WhatsApp, de Gemma Pasqual. Ed. Barcanova
La Xènia mira la pantalla totalment hipnotitzada. L'aparell li indica que en
Carles està en línia. Espera impacient perquè aparegui a la pantalla
escrivint…
Línia del temps
Què és? Una línia del temps és un gràfic lineal que descriu de manera
ordenada una sèrie de fets i dates determinades.
3- Realitza a la llibreta la línia del temps de la teva vida com et mostrem
a la imatge

Atenció! Primer de tot, posa la llibreta horitzontal.
Com es fa?
a) Dibuixa la base de la línia del temps i divideix la base en segments
perpendiculars en tants anys com tinguis.
b) Pensa quines són aquelles coses que destacaries de la teva vida: l’any del
teu naixement, l’any de naixement dels teus germans, l’any que vas
començar el col·legi, l’any que vas guanyar... o altres dates que consideris
importants. Escriu-les a la línia.
c) Posa el títol.
Ja has fet la teva línia del temps!

I quan acabis... no t’avorreixis!
Et proposem alguns REPTES que pots fer…
1. Recollir herbes aromàtiques i fer saquets d’olor.
2. Parar la taula amb estil i harmonia i després desparar-la.
3. Trepitjar l’herba descalços: cal anar amb compte de no clavar-se una
branqueta punxeguda o una pedreta.
4. Fer-se el llit: millora moltes coses, però sobretot les cares de felicitat que
posen la mare i el pare, cosa que també és important i necessària a l’estiu.
5. Llegir un llibre perquè sí, perquè agrada, estirat sota un pi, escarxofat en
un sofà, assegut en un gronxador…
6. Fer la compra almenys algun dia, en lloc del pare o la mare.
7. Escriure una carta com les antigues d’abans: amb paper i bolígraf, bona
lletra, sense faltes ni guixades (caldrà fer un esborrany abans), amb
dibuixos, ficant-la en un sobre, enganxant un segell, buscant una bústia per
enviar-la, pensant en la persona que la rebrà.
8. Aixecar-se molt aviat per veure la sortida del sol, gravar un vídeo del
moment màgic…
9. Observar en silenci -això és molt important! – el cel estrellat, les fases de
la lluna, identificar constel·lacions, veure caure les Perseides a l’agost.
10. Passar un dia sencer a la platja, a la piscina o a la muntanya. Recorda
respectar el teu entorn (recull la brossa al marxar) i tenir cura dels animalons
que et puguis trobar.
I sobretot, descansa i diverteix-te.

BON ESTIU!!

