
Propostes de 4t per a les properes setmanes: 

Estimats/des alumnes: 

Esperem que estigueu bé i que els de casa ho estiguin. Nosaltres estem bé, també.

Amb tot  el  que  està  succeint  volem  fer-vos  saber,  després  d’un  temps  prudencial  per 
començar a entendre què està passant, que les vostres mestres de l’escola ens hem reunit 
(on-line) i hem parlat quines aspectes creiem importants per anar seguint els propers dies.

Aquestes són unes pautes per a vosaltres, que de segur les vostres famílies podran ajudar 
a què vagin seguint-se en la mesura del que a cada casa es pugui. 

El primer, força important: treure’s el pijama. Això hauria de passar paral·lelament amb 
rentar-se la cara i les dents després d’haver esmorzat. És important estar còmodes, però 
aquests hàbits representen un “treure’s la mandra” i predisposar el cos i la ment vers una 
altra activitat.

En segon lloc, veiem necessari  activar-se d’alguna manera, ja sigui ballant, o fent alguns 
exercicis de respiració. Moure’s és essencial per a l’aprenentatge. Així doncs, no haurieu 
d’estar més de ¾ d’hora asseguts. Llavors us hauríeu de moure, fer alguna cosa de la casa 
(rentar plats, fer llits, escombrar…) i podreu tornar a la feina si fos necessari amb una altra 
actitud.

Un cop estigueu vestits, pentinats, i exercitats, serà important seguir el que hagueu disposat 
per a aquella sessió. Per això, creiem necessari que un cop tingueu clar quines són les 
tasques a realitzar en la setmana, les aneu  distribuint, per exemple a la vostra agenda. 
D’aquesta manera cada dia hauria de tenir alguna tasca o diverses, depenent del com ho 
hagueu  fet.  Tot  allò  que  aquella  setmana no s’hagi  pogut  fer,  es  posa com a  tasques 
pendents i s’incorpora a les tasques de la propera. 

És important  dividir les tasques i  combinar-les (una de llengua, una de mates…) per tal 
que cada setmana aneu fent una mica de cada cosa.

Cal tenir present fer  una hora de lectura cada dia (no cal que sigui  seguida),  i  que 
cadascú vegi en quin moment això li convé més, també tenint en compte les tasques de la 
casa que s’us hagin encomanat.

De moment, aquestes són unes poques pautes que us volem fer arribar. També fer-vos 
saber que us trobem a faltar i que aviat tindreu més notícies nostres.

Les vostres tutores: 
Rosa, Carme i Karen.


