6è de primària

DEURES D’ESTIU 1.

Hàbits de treball
Aquest estiu t’hauries de proposar de fer alguna cosa seguint un pla fixat per tu. El
més important de tot és que siguis capaç de complir allò que t’has proposat, per
tant cal que et planifiquis bé la feina. Tot seguit et donem un llistat dels passos que
has de seguir per tal que aconsegueixis el propòsit.
1.- A partir del tema que hagis de fer (un dels que tens al llistat de deures
obligatoris o un del llistat dels deures optatius) pensa quant de temps cal que hi
dediquis per tal que en surti un treball del que en puguis quedar satisfet/a.
2.- Agafa el calendari que l’adjuntem i marca quins dies no podràs treballar perquè
estaràs fent altres activitats.
3.- Ara has de decidir, d’entre els dies disponibles, quins destinaràs a fer aquesta
feina.
4.- Un cop decidit el temps que necessites, pensa que pots haver tirat curt.
Afegeix-hi dos o tres dies més, per si de cas.
5.- Penja’t el calendari en un lloc visible.
6.- Ara et cal buscar, al llarg de cada dia, l’espai de temps en què pots fer la feina
amb millors condicions perquè podràs estar més tranquil/la, perquè no tindràs res
més per fer, perquè estaràs sol/a...
7.- Apunta al calendari la planificació que fas de la feina.
8.- A partir del primer dia que comencis a fer el treball triat, pensa que hauràs
d’omplir la taula que tens a la pàgina següent. En ella hi has d’anotar al final de
cada dia les observacions sobre la marxa del treball.
9.- Has de tenir en compte totes aquelles qüestions que ja coneixes de sobres en
les feines de coneixement del medi (fer l’índex, incorporar imatges amb peu,
atenció a la lletra i a l’ortografia, presentació...) i en qualsevol de les optatives.

6è de primària

1r dia

DEURES D’ESTIU 2.

2n dia

3r dia

4t dia

5è dia

6è dia

Data
He fet la
feina que
m’havia
proposat?
L’he feta a
l’hora que
tenia
fixada?
M’he
adonat que
l’hora del
dia no és
la més
adequada?
He canviat
l’hora de
fer la feina
al
calendari?
Faig la
feina el
màxim ben
feta
possible?

1.- Posa la data a la casella corresponent.
2.- Fes-te una taula com aquesta per a tots els dies.
3.- Escriu sí o no a cada una de les caselles.
4.- Quan presentis el treball, has de presentar també aquesta taula omplerta.

7è dia

