Durant aquest estiu, si voleu, us portem algunes propostes perquè els infants
segueixin gaudint tot aprenent:
●

●
●
●

●

●

●

●

Llegeix cada dia: Busca un llibre que t’agradi, fes una llista de personatges,
escriu la part que més t’agradi, fes un dibuix, descriu un personatge, canvia el
final del conte, etc. Pots visitar la biblioteca del teu barri o poble.
Fes un diari d’estiu: Explica les activitats que més t’agrada fer, les emocions
que has sentit, els teus dinars preferits, dibuixa la millor part del dia, etc.
Escriu i fes receptes de cuina dels teus plats preferits.
L’aplicació de Bmath: L’aplicació de pràctica i aprenentatge autònom per a
famílies. Amb moltes novetats respecte a l’any passat però mantenint la
mateixa base didàctica. Descarregueu-la aquí.
Reptes matemàtics de Bmath: Són petites activitats multinivell que tenen per
objectiu mantenir actiu, setmana rere setmana, el múscul matemàtic. Se n’han
dissenyat de noves, específiques per a l’estiu. Atenció: farem sortir els infants
de casa! Fes clic aquí.
Activitats Bmath: També podeu provar les activitats que ens proposa Bmath,
per seguir practicant conceptes matemàtics en forma de joc. Moltes d'aquestes
activitats es fan amb material manipulatiu com el que fan servir a l’escola. Hi ha
disponibles uns imprimibles per si de cas no disposeu del material! Fes clic
aquí.
Videotutorials per a famílies: de caràcter informatiu per a pares i mares que
vulguin endinsar-se en les matemàtiques que fan els seus fills i filles durant el
curs. També inclouen versions descarregables del material manipulatiu. Fes clic
aquí.
Juga i passa-t’ho molt bé, fes nous amics i gaudeix de la família.

Altres activitats i recursos molt interessants per tenir en compte durant l'estiu:
●
●
●

Jugar en família o amb amics a qualsevol de les recomanacions que fa el Grup
SET de l'ABEAM. Fes clic aquí.
Seguir les publicacions que l’ABEAM fa per a les famílies. Fes clic aquí.
Visitar museus de matemàtiques i ciències: És una bona oportunitat de veure
les matemàtiques des d'una altra perspectiva. Com sempre, el MMACA (Museu
de les Matemàtiques de Catalunya) és una molt bona opció, amb jocs i
experiències per compartir amb els infants. Fes clic aquí.

Esperem que aquests recursos us siguin profitosos i que passeu un molt bon estiu!

