
#JoEmQuedoACasa

Estem confinats a casa i els nens tampoc van a escola.   Això

ho hem de combinar amb el propi teletreball i altres

preocupacions. I unes bones dosis de bon humor i paciència

Els nens no poden deixar de ser actius, ni han de deixar

d'estudiar.

 

Com podem fer l'acompanyament escolar a casa?
A la web de Família i escola trobareu orientacions i consells

del Departament d'Educació.  https://bit.ly/3dzBQaC

 

Videos educatius en català
Al super3 teniu molts videos dels seus programes

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

Cal destacar programes con InfoK, Dinamiks, Manduka, Una

mà de contes... i sobre tot el programa que han organitzat per

al confinament: Avui aprenem.

 

La  Mostra d’Igualada  s’han hagut de suspendre a causa del

coronavirus. Tot i això, els organitzadors han decidit de fer ‘La

Mostra a casa‘, d'aqueta manera podem gaudir durant aquesta

setmana (noomès) dels videos de les obres programades

https://mostraigualada.cat/

 

Trobaràs molts més recursos per a nens, incloent l'exercici
físic a la web del centre: https://bit.ly/2WQPMXL

I els nens també...

Contacta amb
l'equip docent del
centre

Rafa Ojeda

rojeda@xtec.cat
 

Lluís Romance

lromance@xtec.cat
 

Lola Mateo

mmateo20@xtec.cat 
 

Mariona Saenz

msaenz3@xtec.cat 
 

Abel Balcells

abalcell@xtec.cat 
 

Marta Masachs

mmasach3@xtec.cat 
 

Maria Botey

msaenz3@xtec.cat
 

Flor Igualada

figualad@xtec.cat

 

 

Al teu costat #2
Butlletí del CFA LA PAU per a la seva comunitat educativa

D I L L U N S  3 0  D E  M A R Ç  D E  2 0 2 0

https://bit.ly/3dzBQaC
https://www.ccma.cat/tv3/super3/videos/
https://mostraigualada.cat/
https://bit.ly/2WQPMXL
http://www.cfalapau.cat/


A través de Telegram s'han creat Grups de

Suport Mutu en diferents barris i poblacions.És

la millor manera d'estar connectats amb

persones del vostre voltant que us poden ajudar.

Els podeu trobar llistats a: 

https://sites.google.com/view/apmc19

 

En concret a La Verneda i La Pau:

https://t.me/xarxavernedalapau

 

 

“Hoy haré los que otros no harán, para mañana
conseguir los que otros no pueden.”  

Jerry Rice (exjugador de futbol americano)

Estar connectades i protegides
En la situació de confinament cal que ens cuidem en molts aspectes

VIOLÈNCIA MASCLISTA
 

Es pot donar el cas de que alguna persona quedi

confinada amb la persona que la maltracta. De fet

les trucades de dones victimes de violència

masclista s'han incrementat durant els primers

dies del confinament

 

La  Generalitat, a més dels telèfons habituals en

els que demanar ajuda, ha activat ell número 671

778 540 per atendre peticions a través de

missatgeria instantània. Més informació a:

https://bit.ly/2UKvWL7

 

 

https://sites.google.com/view/apmc19
https://t.me/xarxavernedalapau
http://www.cfalapau.cat/
https://bit.ly/2UKvWL7


“Haz de cada día una obra de arte”.
John Wooden (exentrenador de baloncesto)

Aquí va un acertijo  para ejercitar la mente.. y

excelente para prevenir el Alzheimer...

 

1) Barca

2) Cordón 

3) Usadme

4) Paríamos

5) Mi hogar

6) Tu trago

 

En cada palabra hay un animal. No le sobran ni le

faltan letras a cada nombre de animal.

Formació digital online al Cibernarium https://bit.ly/39w32Um
 

Barcelona Activa respon a la situació de confinament generada per la COVID-19 posant en marxa, entre

altres recursos, sessions online via streaming per poder apropar-vos la formació a casa de la manera més real

possible, i que sigui gairebé el mateix que fer-la de forma presencial. Apunta’t a l'Aula Virtual de Cibernàrium

i segueix aprenent amb el nostre equip expert. T'hi esperem!

Aprèn i exercita la ment i el cos
No podem parar el nostre cos ni la nostra ment!!

Una mica d'anglès
 

Us deixem amb una web per omplir espais buit de

del lletres de cançons en anglès. No patiu, que té

diferents nivells.

https://es.lyricstraining.com/

 

Per exemple la canço Daddy de Coldplay

https://bit.ly/3bEqkZV

 

 
 

7) Pasiva

8) Pilotean

9) Dora pelo

10) Comas

11) Trapean 

12) Grité

L'Auditori des del sofa
 

L'Auditori de Barcelona us permet veure algunes de les seves obres al seu canal de YouTube. Gaudiu de la

música i la cultura. https://bit.ly/33T5h35

 

Documentals en català
 

Aquest temps en confinament també és una bona oportunitat per a veure, conèixer i entendre realitats,

conflictes i històries que ens envolten o que succeeixen en uns altres països. VilaWeb ha fet un recull de

plataformes que ofereixen documentaris. https://bit.ly/3dGc3Oc

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/39w32Um
https://es.lyricstraining.com/
https://bit.ly/3bEqkZV
http://www.cfalapau.cat/
https://bit.ly/33T5h35
https://bit.ly/3dGc3Oc


“Cuanto más difícil sea la victoria, mayor será la
felicidad”. Pelé (exjugador brasileño) 

Escut del Castell de Plegamans i una mica de la seva història. Va ser construit entre els segles XIII i XIV

L'alumnat parla
Antonio de Competic 1 està a Palau Solità i Plegamans i ens envia algunes fotos

 

 

Al pie del Castillo, en primavera la higuera da su primer fruto: la breva.

"Entre las cuatro estaciones del año la más bonita es la Primavera, con el verdor de sus trigos, sus rojas

amapolas entre sus matas en medio del monte"

http://www.cfalapau.cat/


“Nunca digas nunca, porque a menudo los límites, como
los miedos, son solo ilusiones”. 

Michael Jordan (exjugador de baloncesto) 

EL CORONAVIRUS UN VIRUS MORTAL
 

Estàvem tan tranquils,

i ha vingut aquest virus a visitar-nos,

ens ha fotut les festes,

i ens a deixat somnàmbuls.

 

Desitgem que no duri molt,

que estem tancats a casa,

no podem sortir ni a buscar

una medecina per a aquesta causa.

 

M'ha anomenat el virus,

que a la meva casa vol venir,

i jo li he dit que no ho intenti,

que la porta no l'hi vaig a obrir.

 

La societat està silenciosa,

perquè no sap què fer,

amb aquest virus  que ha arribat,

el qual de moment no se li pot vèncer

 

Esperem  que tot acabi,

i torni la normalitat,

tornar tots a classe d’informàtica,

i tinguem la tranquil·litat.

 

Aviat tornarem tots a l’escola,

amb joia i alegria,

com no mancada ningú,

i ho celebrarem aquest dia.

 

Ni tan sols puc comprendre el que està

passant en aquests moments.

Només demano a Déu, que ens doni

fortalesa per a suportar a aquest sentiment.

 

Alfons.  28/03/200

L'alumnat parla
Alfons P de Competic 1 ens envia un poema

 

http://www.cfalapau.cat/


“Nunca abandono el campo pensando que podría haber
hecho más, y eso me da tranquilidad”. Peyton Manning

(exjugador de futbol americano) 

L'alumnat parla
Mariona pregunta als seus alumnes: Pensaves viure una situació semblant,

originada pel COVID-19? Ens demostra la importància de la imaginació per

sobreviure.

 Na Shanice Soto
 

No negaré que sabia que algun dia patiríem una

situació com la que actualment tenim. Sempre he

pensat que viuria una “guerra” i no la del tipus

que estem acostumades a escoltar a les classes

d’història  o a veure a les pel·lícules. Sabia que

seia d’un tipus que jugués silenciosament amb la

nostra salut i tranquil·litat. Probablement és una

de les pitjors maneres de portar el caos a les

nostres vides, ja que no pensem mai que això ens

podia arribar a passar. 

 

Sortosament n’hi ha molta consciència sobre la

gravetat d’aquesta pandèmia. La gent procura

col·laborar el màxim possible i ens atrinxerem a

casa i utilitzem la imaginació per fer l’estada el

més fàcil possible.

 

Des de fer un campament o discoteca al

menjador  de casa fins a sortir al balcó i fer

classes de gimnàstica amb els veïns. Qualsevol

excusa és bona per mantenir-se distret i de bon

humor.

 

 

 

Na Tahis Vallespin
 

En el segle XXI, cap persona, penso jo, s’hauria

imaginat la situació actual que vivim ara mateix.

És una pandèmia mundial on gran part del mon

ha quedat paralitzat. Pensàvem que  en aquest

segle, on hi ha tants avenços, estàvem segur de

poder lluitar contra tot el que ens vingués.

 

Estant creant moltes iniciatives per distreure’ns

a tots, i sobre tot, als petits de la casa, que són

els més inquiets.

 

 

 

En Jaume Fernández
 

Mai de la vida. He vist moltes pel·lícules de

catàstrofes i de contaminacions com la pel·lícula

“El pont de Casandra” on precisament per un

virus, queda contaminada tota la gent d’un tren

i les autoritats militars prenen decisions passant

per sobre de les autoritats sanitàries. Per evitar

contaminar a la resta de la població els volen

enviar a un campament al centre d’Europa, a

Polònia, han de passar per sobre d’un pont amb

moltes mancances de seguretat.

 

Quedar confinats a casa és una bona solució per

evitar la propagació del virus. Però alhora és un

gran problema psicològic per a  molta gent.

Sobretot pels petits, ja que no sabem la durada. 

 

La gent cerca informació a les ràdios, les teles,

diaris i xarxes. Les consultes a les xarxes s’han

incrementat més d’un 500%. Tots volem saber

com es troben els nostres familiars, amics i

coneguts...

 

Llegir i escriure són propostes per aguantar

aquests dies. 

 

Ara podem entendre com se sent un presoner i

tot i ser a casa nostra!

 

 

 

Fer dibuixos, nous jocs, fer exercicis en família...

així tots estem distrets davant aquest problema.

 

En conclusió, traient alguna cosa positiva d’això,

espero que la ciència i la recerca estiguin més

cuidats en un futur. Millor invertir per aturar la

mort de tanta gent indefensa.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfalapau.cat/

