
             Benvolguda família,  

Davant l’existència d’informacions contradictòries, us demanem que us mantingueu atents a les comunicacions oficials. 

Pel que fa a la mainada, només podem fer-vos algunes recomanacions.  

 Aprofiteu per compartir: 

 

visionat de pel·lícules, jocs d’interior, jocs de taula, trencaclosques, creacions artístiques amb aquarel·les, 

material reciclat, explicació i/o invenció de contes... 

 

 Repasseu continguts adequats a l’edat: 

 

des de traços amb diferents materials, retallar, pintar i dibuixar molt (sobretot a Educació Infantil), fins a 

repassar les taules de multiplicar, fer algunes tasques de càlcul de repàs (sumes, restes...) o fer recerques 

d’informacions sobre temes interessants (a Educació Primària). 

 

 Llegiu i que llegeixin, que us expliquin el què han entès, el què els ha agradat... 

 

 Recordeu que aquest curs estem fent moltes coses de Mitologia i que se’n poden buscar més. 

 

 Utilitzeu els molts recursos de les xarxes: 

 

- Realitzar els jocs que proposa el web http://www.edu365.cat/ 

- Web de TV3: una mà de contes https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/ 

- Visualitzar pel·lícules i altres programes com: InfoK, Manduka, Què, qui, com? Fish&Chips i recollir idees 

aspectes destacats 

- Gaudir dels curts de Pixar per treballar valors 

- Veure pel·lícules en versió original subtitulada en castellà/català 

- Enregistrar un àudio o un vídeo amb un conte, una cançó o un relat amb l’infant com a protagonista, i   

  escoltar-lo o veure’l 

- Activitats online d’anglès com http://www.angles365.com/ http://thesingingwalrus.com/videos-and-songs/ 

- Realitzar un diari i anar-hi incorporant: les anècdotes del dia, retalls d’imatges, petites converses, dibuixos 

- Instal·lar a la tauleta alguna de les apps referenciades al portal Toolbox … i acompanyar els infants en la  

   tria de l’app. 

- Activitats d’experimentació, en podeu trobar alguns exemples a:  

○ Manual de experimentos https://www.slideshare.net/edelinbravo29/manual-de-experimentos-preescolar 

○ Dinamiks https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/  

○ Aprenent amb les mans https://www.aprenentamblesmans.cat/category/educacio-infantil/geometria-educacio-

infantil/ 

- També podeu veure el web de l’escola: https://agora.xtec.cat/ceipcalderon/ 

 

 Deixeu que col·laborin en les tasques de la llar; les rutines i els bons hàbits aporten seguretat i benestar. 

Un llit amb arrugues  o unes patates tallades de mil formes i mides, cuinar un pastis saludable o unes 

galetes o una amanida... 

 

 Inventeu, escriviu, dibuixeu, raoneu, calculeu, canteu, balleu i sobretot parleu! 

Les diferents institucions i entitats (Consorci, FAPAC...) van difonent informacions, mirem d’estar-ne al cas. És 

molt probable que, molt aviat comencin a concretar què passarà amb les avaluacions, les proves de CB de 6è, 

la pre-inscripció, els ajuts de menjador... 
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