
#PERFERACASA 

2/04/20 

 

Benvolgudes famílies, 

Ens tornem a posar en contacte amb vosaltres desitjant que estigueu bé i també per  

donar-vos ànims i fer-vos saber que tot l’equip docent, des de l’altre costat de la 

pantalla, us té mot presents i us agraeix els vostres missatges i les respostes que ens 

feu arribar dels vostre fills i filles. 

Tal i com us vam informar, seguim les orientacions que ens fa arribar el Departament 

d’Educació en el sentit d’aprofitar aquests moments excepcionals per intentar 

transformar-los en oportunitats d’aprenentatge, diferents al que podem fer a l’escola. 

Així doncs, a la web de l’escola, www.escolasantaanna.cat trobareu les noves 

propostes i orientacions que hem preparat tot l’equip docent per als vostres fills i filles. 

Veureu que hi ha propostes per fer des de cada grup classe (són propostes setmanals,  

voluntàries, per seguir segons la vostra disponibilitat i ritme) No comporten posar 

notes ni fer exàmens, però sí, mantenir-vos actius i amb ganes d’aprendre!   

Abans d’entrar a les carpetes de cada grup, trobareu les següents propostes i reptes 

més generals pensats per a totes les edats:  

- FOTO MISTERI: el concurs mensual que fèiem a l’escola, l’hem adaptat al 

format “virtual”. Entreu...penseu i envieu-nos la resposta... tenim la manera de 

fer el sorteig entre els que ens contesteu! 

- EDUCACIÓ FÍSICA: Propostes de reptes per a totes les edats que ens ajudaran a 

moure tot el cos, mooolt necessari! Malgrat ens haguem d’estar dins de casa. 

Proveu-ho! 

- Revista “EL TRICICLE”: setmanari amb notícies de l’actualitat per estar al dia, 

apte per a totes les edats i amb articles en català, castellà i anglès! 

- Revista “NAMAKA”: per a passar una bona estona llegint històries, resolent 

reptes, fent passatemps ... i sempre aprenent coses noves 

- CIÈNCIES i EXPERIMENTS: si sou agosarats, no teniu por i voleu posar a prova la 

vostra capacitat de científics i científiques, seguiu l’enllaç d’ “Experimenta a 

casa” creat per la URV de Tarragona 

Animeu-vos i seguiu les nostres propostes! Ens hem de 

mantenir actius fins al final perquè.... #ENSENSORTIREM! 

 

 Com sempre, dirigiu les vostres fotos i respostes a les 

adreces de correu que teniu de cada mestre o mestra 
#ensquedemacasa 

#escolasantaanna 

http://www.escolasantaanna.cat/

