
 

Bona tarda famílies, 

 

Primer de tot esperem que us trobeu tots molt bé de salut i que estigueu 
passant aquests dies de confinament el millor possible. 

Nosaltres hem pensat de donar-vos una mica de feina per tal que passeu 
aquests dies el més divertits i entretinguts possibles. Per això cada setmana us 
donarem uns reptes a complir i ens haureu de retornar les vostres feines al 
nostra correu: 

 

 ESTHER 1rA: tutor_2013a@escolacongost.com 

 JESSICA 1rB: tutor_2013b@escolacongost.com 

 

Nosaltres ens les mirarem i en farem una notícia a la web de l’escola.  

Tots els reptes es penjaran a la web de l’escola 
https://agora.xtec.cat/escolacongost/i es passarà notificació via whatsapp perquè 
la mireu. 

Esperem que aquestes activitats us siguin fàcils de fer i que us ho passeu molt 
be fent-les. 

 

Endavant!!!! 

 

 

REPTE 1: 

Confeccionar el símbol de queda’t a casa   

 

Fer-se una foto amb ell i enviar-la al correu del 
tutor. 

 

Farem una notícia i la penjarem a la web de 
l’escola. 

 

 

 

 



 

REPTE 2: 

 

Inventem un conte: Cada nen/a s’inventarà un conte i l’il·lustrarà. Ha de ser un 
conte curt explicant com ens sentim aquests dies a casa, o bé ens el podem 
inventar. Tenen molta imaginació. 

 

Feu el conte en fulls blancs, els feu foto i les pugeu al correu de les  tutores, 
però sobretot posant el nom de l’alumne que l’ha fet. 

 

Podeu fer servir aquest model per poder fer-ho:  

 

 

 

 

 

REPTE 3: 

 

Quan tornem començarem a treballar el tema de Medi: El Barri i l’escola. Per 
aquesta raó us proposem un repte: buscar en el googlemaps la nostra escola i 
la situem dins del mapa.  Després podem buscar el nostre carrer i mirar quin 
recorregut feu cada dia per venir cap a l’escola. Podeu marcar el recorregut en 
el mapa. 

Cal contestar les següents preguntes:  

A quin carrer vius? 

A quin carrer està l’escola? 

Podeu fer una captura de pantalla del mapa del googlemaps i copiar en un 
document blanc. Llavors podreu marcar el camí que farem. 

Us atreviu a fer-ho. 

 

 

RECORDEU QUE QUAN ENVIEU ELS VOSTRES TREBALLS, CAL QUE 
POSI EL NOM DELS ALUMNES. 

 

Moltes gràcies 


