
 

Benvolgudes famílies, 

Davant la difícil i excepcional situació que estem vivint aquests dies, el 

primer desig de tot l’equip docent es que us trobeu bé i tingueu força per 

afrontar aquests moments durs i incerts. 

El nostre pensament està en els vostres fills i filles, en vosaltres i en tota la 

nostra comunitat.  

Volem fer-vos arribar un missatge d’ànims, força i esperança... perquè 

només amb la col·laboració i responsabilitat de tothom aconseguirem 

superar aquesta crisi. Estem en el bon camí! 

Com us vam dir en el darrer comunicat, una bona manera de superar 

aquests dies de confinament és seguir un horari i unes rutines que donin 

seguretat als vostres fills i filles. En aquest horari està bé contemplar:  

- hàbits d’higiene, ordre i responsabilitat en tasques domèstiques 

- dedicar un temps diari a la lectura i a activitats d’aprenentatge i estimulació 

intel·lectual 

- deixar temps per al joc lliure, exercici físic o moviment corporal 

- una mica d’avorriment... 

Si teniu oportunitat el següent article en parla i dona unes orientacions 

per a les famílies http://ara.cat/_9012e8be?s 

“Cal crear una nova quotidianitat... i aprofitar aquesta situació per 

compartir amb la família el que les presses del dia a dia no ens permetien”. 

Avui us fem arribar unes noves propostes d’activitats que podreu trobar 

accedint a la pàgina web de l’escola: www.escolasantaanna.cat  

A la pàgina d’inici, al menú de l’esquerra trobareu l’enllaç #perferacasa , 

des d’on podreu accedir als diferents cursos. 

Cada setmana penjarem una proposta d’activitats perquè les pugueu anar 

fent segons la vostra disponibilitat. Intentarem que siguin propostes 

variades, que principalment puguin ajudar a reforçar l’autonomia dels 

nens i nenes i ajudar-los a mantenir un cert ritme de treball. 

Veureu que, a educació primària, us posarem una proposta de distribució´ 

setmanal de les tasques, perquè cadascú s’ho pugui adaptar a la seva 

manera., abans d’acabar la setmana afegirem el “solucionari” perquè 

pugueu revisar els vostres progressos. 

http://ara.cat/_9012e8be?s
http://www.escolasantaanna.cat/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah! Guardeu-vos els dibuixos perquè els necessitarem per penjar-los a 

l’escola quan tornem... els voldrem posar tots junts i poder-los compartir. 

Molts ànims, salut i paciència...  

Cuideu-vos molt i ...#TotAniraBe 

 

L’equip docent 

Escola Santa Anna, 25 de març de 2020 

 

 

 

Com que, de moment, només ens podem parlar i veure de forma virtual, us 

fem arribar un petit vídeo amb tots els nostres millors desitjos, perquè 

sapigueu que estem bé!!!... 

I també us fem la proposta, per saber que vosaltres també esteu bé... que 

ens feu arribar la foto del vostre fill/a, o de família amb un dibuix i una 

frase que vulgueu compartir. 

Les imatges les podeu enviar al mail que cada tutora o tutor us ha penjat al 

seu espai. ( ........@escolasantaanna.cat) 

 

#ensquedemacasa 

#escolasantaanna 


