Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Torre Roja

Benvolgudes famílies,
Sabem que estem vivint una situació complicada però en aquests
moments ens cal seguir les indicacions del Govern i, en el cas de l'Escola,
les indicacions del Departament d'Educació.
Les escoles estan tancades i està totalment prohibit que hi hagi algú
treballant als centres, ni docents, ni personal de l'administració o personal
de neteja.
Ens han comunicat que, en uns dies, anirem rebent diferents instruccions
referents a:
● Beques menjador
● El pagament de serveis no donats, com el servei de menjador o el
d'extraescolars. Lògicament no s'hauran de pagar els serveis no
rebuts, però caldrà veure com s'haurà de gestionar.
● Preinscripció curs 2020/2021
● Jornada Portes obertes
● Altres temes que poden anar sorgint durant el temps de
confinament.
Nosaltres anirem informant via e-mail i, si podem, també a la web, de
totes les notificacions oficials que ens vagin arribant. Mentrestant, us
demanem que no feu cas d'altres informacions que us arribin de llocs no
contrastats.

TEMA DEURES
Les instruccions que de moment tenim és la de no donar deures ja que no
totes les famílies poden o saben ajudar els seus fills en les tasques d'escola
i això faria augmentar les desigualtats però sí que us podem fer arribar
algunes pautes generals.

1. Aquests dies els infants poden col·laborar en les tasques de casa:
parar i desparar la taula, guardar la roba bruta, fer els llits, plegar la
roba, buidar el rentaplats …
2. Pot ser útil crear un HORARI, conjuntament amb els infants, per
poder organitzar i fer activitats de tipologies diferents.
3. Estaria bé dedicar una estona cada dia a la lectura, fer alguna còpia
o petit text i parlar sobre allò que hem llegit, explicar paraules noves
i que ells ens expliquin què han llegit.
4. Us recomanem una pàgina web on podeu trobar un ampli ventall
d’activitats.
https://www.novacademia.cat/materials-i-recursos/

ÉS MOLT IMPORTANT QUE ELS VOSTRES FILLS i FILLES PRACTIQUIN AMB
VOSALTRES LA LECTURA EN VEU ALTA.

Per als més petits: comptar, jugar (joc lliure, jocs de taula), lectura,
explicar contes, conversar amb ells, deixar un espai per desenvolupar la
seva creativitat, escoltar música, tot això va molt bé per reforçar
coneixements i mantenir l’interès dels infants.

ÀNIMS A TOTHOM!!
L'EQUIP DIRECTIU

