6è PRIM 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 1r d’ESO” Editorial Castellnou 100 pàgines 12,9 € ISBN: 9788417406622 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 divertida, volum 3” Editorial Blackie Books 64 pàgines 12,9 € ISBN: 978-84-18187-19-3
AGAFA EL LLAPIS I IMAGINA:
– Una exposició d’art contemporani on tu ets el crític.
– Que ets una inventora de malsons.
– La millor acadèmia de gossos del món.
– Un aquelarre de bruixes extraordinàries.
– Que entrevistes l’home invisible
“Aquest llibre pensa que ets científic/a” Editorial Librooks 15,68 € 96 pàgines ISBN:978-84-945095-1-3
IMAGINA. EXPERIMENTA. CREA. Aquest llibre t’ensenyarà a pensar com un científic i t’ajudarà a entendre el món
que t’envolta experimentant de manera divertida amb els teus propis mètodes.
- Imagina que viatges a l’espai i prepara’t per viure sense la gravetat de la Terra.
- Capítols temàtics dedicats al So, la Llum, la Matèria i les Matemàtiques, entre d’altres.
- Experimenta amb les Forces i el Moviment i inventa’t maneres de posar a prova el teu equilibri. - Retalla les
pàgines del Laboratori interactiu i estripa-les, esquitxa-les, rebrega-les o taca-les tant com vulguis per
comprendre els principis científics més al.lucinants.

“Cuaderno Blackie Books de actividades para adultos” 12,9 € ISBN: 978-84-18733-06-2
El primer quadern d'activitats per a adults arriba a la dècima edició. Exercicis i passatemps per a mantenir la
ment i treure rovell al cervell. Per aprendre gaudint i gaudir aprenent.
• Passatemps
• Jocs de lògica
• Sopes de lletres
• Laberints
• Test
• Mots creuats
“Encuadernar, plegar y coser” Mònica Langwe Ed Gustavo Gili 19,9 € ISBN: 9788425232244
Moltes són les activitats que fem a partir de la realització de quaderns, llibres, àlbums, capses… Amb aquesta guia
aprendrem moltes maneres diferents de fer-los: tècniques, eines i com s’utilitzen, materials… Vint-i-cinc projectes
amb descripcions detallades, il·lustracions esquemàtiques del pas a pas, fotografies de l’objecte acabat i molts
consells i idees. El llibre té un glossari per conèixer millor el món del paper. Imprescindible per als tallers d’elaboració
de llibres!
“La olimpiada de los enigmas” de @profesor10demates Editorial HarperKids ISBN: 978-8417222970 13,3€
El llibre és una barreja de lectura reptes/enigmes/màgia amb fonament científic, amanit amb unes il·lustracions
molt divertides. Les solucions a cadascun dels reptes estan explicades de manera que s’aprèn dels errors comesos,
no es limita únicament a un senzill resultado, perquè l'error és el pas previ a l’aprenentatge.

“Holiday World” 6è Primària. Editorial Macmillan. ISBN 978-0230408265 (Podeu fer servir qualsevol editorial sempre
que sigui del nivell corresponent)
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