MATERIALS DIDÀCTICS
Les activitats s'actualitzen els DILLUNS
Alumnat de la Sínia, en aquest espai us anirem afegint un recull molt interessant de
recursos (webs, documents, vídeos...). Us aconsellem que a casa us confeccioneu
un HORARI (proposta de plantilla) i fer de cada dia un espai farcit de divertits
aprenentatges.

EDUCACIÓ INFANTIL
Aquí us deixem aquests espais actualitzats avui dilluns 15 de juny. Un món per
descobrir ple d’aventures.
Endavant!

MOMENTS VISCUTS AL PARVULARI
(estigueu

atents/es al divendres 19 de juny...)

EL RATOLÍ QUE ESCOMBRAVA L’ESCALETA
FINESTRA OBERTA

ANGLÈS

MÚSICA

Clica al barrufet director
per descobrir el vídeo que ha preparat
el grup de mestres d’Educació Física
de Cerdanyola!!

Us atreviu amb algun repte dels que proposen?
També sumarà km per a la Fúver!

PSICOMOTRICITAT
Clica al globus de la FÚVER
per descobrir el joc de final de curs
que ens ha preparat per jugar en família!

ACTIVITATS DIADA DE SANT JORDI
PROPOSTES/RECOMANACIONS DE TASQUES A
FER A CASA FINS 30 D’ABRIL
○ Recomanacions del Departament d'Ensenyament

○ 80 Recursos educatius per aprendre des de casa (Nati Bergadà)

○ Amb motiu del Dia Internacional del Llibre Infantil proposem a tot
l'alumnat que pengeu un vídeo recomanant alguna lectura a altres
infants. Cliqueu al document per saber-ne més. En aquest link trobaràs
el manisfest de Peter Svetina que han llegit 25 infants (2 d'abril)

○ En aquest pdf trobareu un link amb recursos per treballar aspectes
bàsics de l'aprenentatge de la llengua, concretament de la "parla". (23
de març)

○ Des de la xarxa d'Escoles Verdes ens han fet arribar aquesta
proposta per a tot l'alumnat de l'escola: Què tal si aprofitem el
confinament per fer un hort al balcó o la terrassa? Clique a l'enllaç (30
de març)

○ Feliç diada de Sant Jordi:
■ Vídeo de les mestres i els mestres de l’Escola Municipal La
Sínia per desitjar-vos una bona diada. Us trobem a faltar! (23
d’abril)
■ Cantant la cançó de Sant Jordi! (23 d’abril)
■ Representant la Llegenda de Sant Jordi que vam fer el darrer
curs. (23 d’abril)

■ Llegim contes i poemes per Sant Jordi . (23 d'abril)
■ Lectures recomanades per una gran diada de Sant Jordi. (23
d'abril)
○ REPTES I JOCS DE LA FÚVER - Muntatges amb els vídeos i
fotografies que ens heu fet arribar:
■ Del 19 de març fins al 10 d’abril (16 d’abril)
○ Vols veure una obra de teatre sense aixecar-te del sofà?
■ Alícia del segle XXI (a partir de 4 anys) necessitareu aquesta
contrasenya: aliciameravellesmusical (2 d'abril)
■ El Cirque Du Soleil ofereix a la seva web 60 minuts gratuïts
d’alguns dels seus espectacles. Una gran ocasió per descobrir
grans històries amb uns acròbates increïbles. (16 d’abril)
■ Obra de teatre de les mares i mestres de l'EM La Sínia de
Cerdanyola, gravada el juny de 2016 a l'Ateneu de Cerdanyola
per als nens i nenes de l'escola. (27 d’abril)

SUPORT A LES FAMÍLIES
● Cliqueu al document que ens fa arribar l'escola Congrés-Indians per ajudar
als infants a transitar i transcendir el confinament, o com afavorir que els
infants comprenguin el que està passant i li pugui donar un sentit a
l'experiència.

● La FaPaC rebutja l’avaluació dels alumnes mitjançant mètodes telemàtics
perquè es tracta d’un sistema que genera i incrementa les desigualtats
socials. Clica al PDF per llegir el comunicat.

● DAPSI. Ajuda psicològica de 0 a 6 anys. (30 d’abril)

● COPC. Assessorament psicològic (30 d’abril)

