
SETMANA DEL 14 AL 17 D’ABRIL 

COM HO PODEU FER?  
Molt fàcil!!!!! De moltes maneres! Us deixem 2 iniciatives solidàries: 
 

1. CARTES QUE CUREN! Podeu escriure’ls cartes boniques, fer-los dibuixos         
preciosos, murals amb imatges, collages, missatges amb retalls de revistes,          
inventar-vos un conte amb paraules dolces….TOT S’HI VAL!!! Enviarem als          
malalts més força que mai per a què es recuperin ben aviat i també a què                
metges i metgesses, infermers i infermeres, personal de neteja, administratiu,          
zeladors, voluntaris i voluntàries i tots els que estan al peu del canó tinguin              
més energia i alegria per a treballar! Estaran tan contents i contentes!!! 
 
Podeu enviar les vostres creacions a l’Hospital Doctor Trueta de Girona            

(egali.girona.ics@gencat.cat), a la Clínica Girona     
(atencioclient@clinicagirona.cat), a l’Hospital Santa Caterina     
(albert.nogue@ias.cat) o a l’Hospital del Mar de Barcelona        
(cartesquecuren@hospitaldelmar.cat).  
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2. REPTES QUE CUIDEN! Una altra manera de posar el vostre granet de sorra             
és seguir i fer els reptes que cuiden que ens proposa l’Ajuntament de Girona              
cada dia! Podeu sumar-vos a la iniciativa dels reptes que cuiden des del blog              
https://educaciogirona.blogspot.com/, o a les xarxes socials de Facebook        
(Educació Girona) o Instagram (@educacio_gi). Aquí, us proposen fer reptes          
de tot tipus!! (de dibuix, fotografia, música, creativitat, escriptura i lectura,           
matemàtiques, de construcció espacial…), semblants als que us oferim des          
de la nostra escola. Podeu enviar les vostres creacions a          
educaciogirona@gmail.com (si sortiu a les fotos, amb el consentiment de les           
vostres famílies degut als drets d’imatge), o penjar-los a les xarxes etiquetant            
@educacio_gi amb el hashtag #reptesquecuiden. Suma-t’hi!!!!  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://educaciogirona.blogspot.com/
mailto:educaciogirona@gmail.com


SETMANA DEL 14 AL 17 D’ABRIL 

RECURS ONLINE 
 
Us presentem un recurs que ens ha proporcionat l’editorial Teide i que creiem que 
les famílies amb accés a internet i ordinador o tauleta, us pot ser útil, amè i de fàcil 
utilització. 
Aneu  a aquest enllaç 

   Continguts i Activitats digitals - Educació Infantil i Primària 
 
seleccioneu  
ACCEDEIX  
seleccioneu  
EDUCACIÓ PRIMÀRIA…..SEGON 
 
un cop a SEGON….podeu seleccionar  
LLENGUA CATALANA 
LLENGUA CASTELLANA 
CIÈNCIES SOCIALS I DE LA NATURALESA 
MATEMÀTIQUES 
un cop dins hi ha les activitats molt especificades i seqüenciada per aquesta 
setmana. 
 
Esperem que us sigui d’utilitat. 
 
 

https://web.editorialteide.com/ca/ensquedemacasa/

