DEURES D'ESTIU
ESTIU 2019

Benvolgudes famílies,
Us donem la benvinguda a la vostra escola de
secundària Els Arcs.
Com cada curs, els alumnes que han acabat 6è
de primària hauran de fer els deures d’estiu de
matemàtiques i de llengua. Al setembre, podran
lliurar la feina realitzada als professors
d’aquestes matèries.
Podreu disposar de tota aquesta informació al
web de l’escola Els Arcs: www.elsarcs.cat

Matemàtiques
MATEPRACTIC
Matemàtiques a la vida quotidiana
Quadern 17
6è primària
Editorial Casals
Quadern 18
(opcional pels alumnes que
vulguin ampliar)

SELECCIONAT
PROTAGONISTA
JOVE 2020

6è de primària
www.elsarcs.cat

estiu 2019

PREMI
PROTAGONISTA
JOVE 2019

FINALISTA
PROTAGONISTA
JOVE 2019

ESTIU 2019

ESCRIU-NOS
UNA POSTAL!
Aquest estiu, els professors de llengua et proposem que llegeixis dos
llibres, un en català i un altre en castellà (pots trobar gairebé tots els
títols en les dues llengües). T’hem afegit en aquest pòster la llista de
novel•les, perquè les puguis triar en funció dels teus gustos. No et
basis només en la portada, llegeix-ne els resums que trobaràs a la
contraportada del llibre, per saber quin et pot agradar més.
Un cop hagis llegit les novel•les, hauràs de dissenyar i escriure dues
postals (en català, per al llibre de català i en castellà, per al llibre de
castellà), recomanant o no a un amic la lectura triada. És molt
important que se sàpiga no només si t’ha agradat el llibre, sinó també
el perquè, per tant hauràs de pensar i incloure com més arguments
millor.
T’hem posat un exemple aquí sota perquè vegis el disseny i les parts
que té una postal. Recorda que per un costat del full haurà d’aparèixer
la teva recomanació i, a l’altre costat, un dibuix o una fotografia, que
estigui relacionat amb el llibre.
Aquestes postals cal que les portis el primer dia d’escola i les lliuris
als teus professors de llengua catalana i castellana. Serà la teva carta
de presentació a la nova escola de Secundària!!!
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