
Bona tarda a tothom, com esteu?  

Nosaltres estem bé, amb moltes ganes que 
tot això passi per a poder tornar a estar amb 
totes i tots vosaltres!  
Primer de tot volem enviar-vos una abraçada 
ben forta, sabem que la situació és complexa 
però també estem convençuts que tot passarà 
i que si seguim les indicacions que ens han 
donat (rentar-nos bé les mans, no sortir de 
casa si no és necessari..) amb responsabilitat 
i compromís acabarà més ràpid. 
 
És per això també que us enviem aquesta carta a tots vosaltres, per enviar-vos tota la 
nostra energia positiva i per donar-vos algunes recomanacions i indicacions per a 
intentar, entre tots, fer més fàcil tota aquesta situació. 
 
Com ja vam comentar el dijous anterior a classe, aquests dies s’han d’intentar 
aprofitar, que no hi hagi escola no aparca la necessitat de continuar avançant per això 
és molt important que des de casa us marqueu una rutina i uns hàbits de la mateixa 
forma que ho fem a l’escola i així la tornada serà més fàcil per a tots.  
 

 Cal pactar una hora per llevar-nos, és important que continueu aquest hàbit i el 
seguiu al màxim.  

 
 Hàbits d’higiene diaris, tot i no poder sortir al carrer no hem de descuidar que 

és important mantenir una bona higiene personal, canviar-nos de roba (pot ser 
una roba còmode però intenta no anar tot el dia amb pijama!) 

 
 Ajudar en les tasques domèstiques de casa (preparar l’esmorzar i el berenar, 

elaborar petites receptes de cuina, mantenir l’ordre i la neteja…) 

 
 Fer-nos un petit horari d’estones dedicades a treballar una mica ( el vuit i mig, 

les taules de multiplicar, llegir…) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Visualitzar dibuixos en català i l’Infok en aquesta pàgina web: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/ 
Així seguirem treballant la comprensió oral i l’adquisició de vocabulari nou. 

 

 Dedicar estones a fer manualitats i altres activitats lúdiques (puzzles, 
trencaclosques, explicar històries, fer representacions teatrals…) 

 
 Intentar fer activitats físiques amb la limitació de l’espai que tenim (es poden 

veure vídeos de ball, d’exercicis, fer circuits per casa amb els coixins…) 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/


 
 Realitzar experiments en família, us deixem una pàgina web molt interessant, i 

també hi ha molts experiments penjats a Youtube. 
http://kikiricosas.blogspot.com/search/label/experimentos 

 
 Tenir estones per jugar allunyats de les pantalles (jocs de taula, joc simbòlic, 

pintar, escriure un diari, veure àlbums de fotografies familiars i anar-les 
comentant: Qui surt, on s’ha fet la foto, quin any es va fer...…) 

 
 Veure pel·lícules en família per poder comentar-les tots junts. Us deixem 

alguns exemples recomanats per aquesta edat: Mulan, Brave, Kubo y las dos 
cuerdas mágicas, Los increibles, Los Minions, Enredados, Hook (El capitán 
Garfio), Peter y el dragón, La espada mágica: en busca de Camelot, Mascotas, 
El planeta del tesoro, Inside Out (del revés), Zootrópolis, Buscando a Dory, El 
rey León, Toy story, Wall-e…  

 
 De la mateixa manera que posem hora per llevar-nos, hem de posar-nos hora 

per anar a dormir, no perdre aquest hàbit és clau per a intentar que tot aquesta 
situació ens afecti el mínim possible. 

 
Seria molt positiu que tot això ho acordeu entre tots els membres de la família i quedi 
reflectit en un horari setmanal. 
 
Tot seguit us volem compartir un seguit de links que us 
adreçaran a pàgines web d’interès per a poder fer 
activitats didàctiques de forma lúdica: 

 http://www.ceip-
diputacio.com/la%20motxilla.htm 

 http://www.edu365.cat/ 
 http://www.xtec.cat/ceiplesmoreres/activitats/m

atematiques/taules.htm  
 http://psicopedagogias.blogspot.com/2007/12/ju

egos-pedaggicos.html 
 https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-

contes/ 
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/problemesm

atematics/ 
 https://www.sortirambnens.com/per-fer-a-

casa/cuinar-amb-nens/ 

 
No ens queda més que donar-vos molts ànims i desitjar-vos que tot això passi ràpid, 
us trobem molt a faltar! 
 
CRISTIAN i ALEX. 
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