
 
Quaderns d'estiu i recomanacions per cursos 
 
1r de Primària: 

- Cap a 2n de Primària  Ed. Barcanova ISBN: 978-84-489-4906-8 
- Lectura d’un llibre en Català i un en Castellà (mínim) 
- Anglès: Lectures online amb la plataforma Oxford Owl. Aquí teniu una explicació per             

a les alumnes del funcionament de la plataforma.  
 

2n de Primària: 
- Cap a 3r de Primària  Ed. Barcanova  ISBN: 978-84-489-4907-5 
- Lectura d’un llibre en Català i un en Castellà (mínim) 
- Anglès: Lectures online amb la plataforma Oxford Owl. Aquí teniu una explicació per             

a les alumnes del funcionament de la plataforma. 
 

3r de Primària: 
- Cap a 4t de Primària  Ed. Barcanova  ISBN: 978-84-489-4908-2 
- Lectura d’un llibre en Català i un en Castellà (mínim) 
- Anglès: Lectures online amb la plataforma Oxford Owl. Aquí teniu una explicació per             

a les alumnes del funcionament de la plataforma.  
 

4t de Primària: 
- Cap a 5è de Primària  Ed. Barcanova  ISBN: 978-84-489-4909-9 
- Lectura d’un llibre en Català i un en Castellà (mínim) 
- Anglès: Lectures online amb la plataforma Oxford Owl. Aquí teniu una explicació per             

a les alumnes del funcionament de la plataforma. 
 

5è de Primària: 
- Cap a 6è de Primària  Ed. Barcanova  ISBN: 978-84-489-4910-5 
- Lectura d’un llibre en Català i un en Castellà (mínim) 
- Anglès: Lectures online amb la plataforma Oxford Owl. Aquí teniu una explicació per             

a les alumnes del funcionament de la plataforma.  
 
6è de Primària: 

- Cap a 1r d’ESO    Ed. Barcanova    ISBN: 978-84-489-4911-2 
- Matemàtiques: podeu triar la proposta que millor s’adapti al tipus de treball que             

vulgueu fer: 
● Per recordar els conceptes clau treballats aquest curs. 
● Per aprofundir els conceptes clau treballats aquest curs. 
● Per aplicar els conceptes clau treballats aquest curs de manera més           

competencial (Models de Proves de Competències Bàsiques del        
Departament d’Educació). 

● Per a practicar les dimensions de Raonament i prova i Resolució de            
problemes, es pot continuar el “Quadern per a practicar d’EMAT”          
proporcionat per l’escola durant el curs. 

- Lectura en Català i Anglès a través de Fiction Express. 
- Lectura d’un llibre en Castellà. 
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