
Us adjuntem de nou les tasques setmanals. 

Les mestres volem agrair el retorn que les 

famílies feu, això ens permet continuar 

motivades i il·lusionades, primer perquè us 

veiem contents i feliços, i segon perquè 

esteu superant els reptes d’allò més bé! 

 

Us recordem que aquestes tasques estan 

pensades per fer-les de manera autònoma, 

amb l’acompanyament dels pares, que els 

hi faciliteu els materials, l’espai i ens feu 

arribar les fotos per mail. Felicitats també a 

vosaltres, FAMÍLIES ! 

Seguim endavant!  

Abraçades i petons virtuals! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Repte 5  

 

3, 2, 1… EN MARXA!!!! 

 

EL REPTE D’AVUI ÉS UN CIRCUIT PSICOMOTRIU. 

ALGUNS EXERCICIS QUE US PROPOSO SÓN: 

❖ FER 8 SALTS AMB PEUS JUNTS 

❖ PASSAR PER SOTA DE LA TAULA  

ARROSSEGANT-VOS COM UNA SERP. 

❖ FER ZIG-ZAG AMB AMPOLLES D’AIGUA 

❖ PASSAR PER SOTA LES CADIRES 

❖ SALTAR DIVERSOS OBJECTES 

❖ CAMINAR PER SOBRE D’UNA CINTA/CORDA... FENT EQUILIBRI  

❖ LLENÇAR UNA PILOTA A CERTA DISTÀNCIA I INTENTAR-LA 

ENCISTELLAR DINS UN CUBELL/GALLEDA... 

❖ .... I  IMAGINACIÓ AL PODER!! 

AIXÍ DONCS PEQUES... I NO TANT PEQUES A MOURE L’ESQUELET!! 

PENSEU EN FER-VOS UNA FOTO AMB EL VOSTRE SUPER CIRCUIT!  

 

 

 

 



Repte 6  

CARTES AMB COR  

“Cartes amb cor” és un projecte dels departaments de Salut i 

Educació. Milers d’infants envien cartes i dibuixos als malalts i al 

personal sanitari.  

Per què? 

Els dibuixos, els escrits, les imatges… ens ajuden a expressar 

emocions i poden ajudar d’altres persones a expressar-les, 

d’aquesta manera podem ajudar a les persones ingressades i 

a tot el personal sanitari (personal neteja, infermeres, auxiliars 

d’infermeria, tècnics de laboratori, tècnics d’imatge, zeladors, 

metges, administratives i voluntaris) a fer que tot aquest malson 

pugui ser portat d’una manera més càlida i acompanyada. 

Per fer això necessitem, una vegada més, la vostra ajuda i 

solidaritat. 

Els nens i nenes de parvulari no volem ser menys. Us animeu a 

dibuixar/escriure per fer somriure als veritables herois d’aquests 

dies? 

Què hem de fer? 

Cadascú de vosaltres pot realitzar un dibuix, un escrit, un 

missatge amb paraules d’ànim....!  el que us vingui més de gust! 



Un cop feta la proposta no oblideu de fer-vos la foto i enviar-

me-la. Les mestres ja ens farem càrrec de fer-les arribar als 

hospitals ( de Manresa i  d’Igualada ). 

Així doncs, prepareu els colors, els  llapis, els retoladors  i som-

hi!! 

Gràcies de nou! 

 

 

 

 


