Recomanacions actives per a l’estiu 2022
Aquestes són les nostres recomanacions. Són propostes centrades en la creativitat i la diversió. Al setembre, l’alumnat ens podrà lliurar tot allò
que hagi fet durant l’estiu en qualsevol format.
“Faré 6è de Primària” Editorial Castellnou
ISBN:9788417406615
El recomanem perquè treballa les àrees de llengua (català, castellà i anglès), matemàtiques i organitza una sèrie
d’activitats competencials i creatives poc habituals en aquest tipus de publicació.

“Quadernet d’escriptura creativa” Editorial Blackie Books
AGAFA EL LLAPIS I IMAGINA:
–El restaurant més fastigós del món.
–Que ets l’amic d’un robot.
–La pitjor pel·lícula de la teva vida.
–Que has d’entrevistar un poll.
–Un examen on t’obliguen a treure un zero.
64 PÀGINES – 40 EXERCICIS – HORES DE DIVERSIÓ ASSEGURADA.

ISBN:978-84-17059-49-1

Aquest llibre pensa que ets un inventor” Editorial Librooks
ISBN:978-84-120877-0-3
Amb aquest llibre d'activitats tan divertit no només aprendràs a dissenyar solucions per als problemes del dia a dia i
posar a prova les teves idees, sinó que també podràs fabricar el teu nou invent i promocionar-lo. Projectaràs un robot,
lluitaràs contra la invasió del plàstic als oceans i crearàs un pentinat súper original. A més, tens pàgines per retallar i
doblegar que serveixen de banc de proves per crear els teus propis invents.
Un llibre que ensenya a pensar com una inventora, proporciona un mètode, fomenta la curiositat i la creativitat de
l'infant.
“Memòria d’elefant” 5
“Memòria d’elefant” 6
Exercicis per a nenes i nens d’en Picanyol per 9 – 11 anys
ISBN: 978-84-17207-32-8
Quadern d’exercicis per gaudir-ne a les vacances de setmana santa, d’estiu o de nadal recomanat per a nenes i nens de
cinquè de primària –nou / deu anys-. Variació d’exercicis amb entreteniments que milloren el desenvolupament de
l’infant i els quals no pots para de fer-los fins a resoldre’ls.

“Taller de natura” de Sandra Willauer
mtm Editores
ISBN:9788417165383
Vuit tallers creatius per fabricar objectes a partir d’elements recollits a la natura (fulles, flors, petxines…). Arran de les
seves passejades, la Sandra ha creat activitats fàcils de fer i explicades pas a pas. Cadascuna conté diverses variants per
donar-te un munt d’idees.

“Art Play – Dibuix, color, pintura i més…” ISBN:978-84-121033-1-1 Marion Deuchars
“Art, crea el teu llibre”
ISBN:978-84-949136-8-6 Marion Deuchars
Crea un llibre amb les tècniques secretes dels artistes més reconeguts de la història de l’Art. Pinta amb Mondrian, Van
Gogh, Andy Warhol … i descobreix la força expressiva dels colors. I també podràs crear la teva pròpia escultura mòbil a
l’estil de Calder, pintar amb una «canica» a l’estil de Pollock o compondre el seu retrat cubista com Picasso.
Acoloreix el teu estat d’ànim. Fes una obra d’art amb els teus gargots. Estampa el teu propi paper de regal o crea
mons nous i estranys amb taques de pintura…
“Holiday World” 5è Primària. Editorial Macmillan. ISBN 978-0230408241 (Podeu fer servir qualsevol editorial sempre
que sigui del nivell corresponent)
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