Escola Pau Boada

Benvolgudes famílies de 3r,

Davant la situació de confinament per tal d’evitar el contagi per coronavirus en la que ens
trobem, us fem arribar una sèrie de propostes i indicacions per aquests dies.
Tenint present les recomanacions que ens fa el Departament d’Educació, hem acordat la
següent proposta d’activitats:

ORGANITZEU-VOS. Feu un HORARI amb ajuda de la família que us
ajudi a seguir una rutina. El dia és molt llarg i hi ha temps per fer de tot:
joc lliure, fer una mica de feina, col·laborar amb les tasques de casa,
jugar a la tauleta, etc.
LLEGIU! Escolliu alguns contes que us agradin i reserveu-vos a
l’horari una estoneta diària per llegir un llibre. A la tornada a l’escola
ens podrem fer noves recomanacions!

ESCRIVIU! Us animem a fer un diari personal d’aquestes
dues setmanes a una llibreta que tingueu per casa, en ella
podeu escriure què penseu, com us sentiu i què feu. També
podeu escriure una nota a un company/a, ajudar a escriure la
llista de la compra i així practicar l’escriptura i col·laborar amb les tasques de
la casa.

FEU CÀLCUL! Us proposem cada dia fer tres o quatre operacions
(amb descomposició) i repassar les taules de multiplicar. Inventeuvos problemes matemàtics i feu-los resoldre als pares i mares,
també ho podeu fer al revés!

INVEINVESTIGUEU! Comenceu a endinsar-vos en el nou tema que treballarem
a l’àrea de medi. Retrocediu en el temps i descobriu el vostre passat:
podeu fer algun arbre genealògic, pregunteu a la vostra família i
descobriu qui són els vostres avantpassats, com es deien, en què
treballaven?....
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Feu algun experiment, escriviu-ne els passos i expliqueu-nos a la classe què heu
après fent-ho. Després el podem provar de fer a l’aula amb els companys/es!
Podeu buscar informació perquè us ajudi a entendre millor què és el “coronavirus”.
Què és un virus? I una pandèmia? Què vol dir confinar-se? Quina és la millor
manera perquè no es propagui i perquè?

SIGUEU ARTISTES! És un bon moment per fer activitats plàstiques i
manualitats fetes amb material de rebuig.

JUGUEU! Hi ha d’haver estones de joc lliure, però
jugar en família també és una bona opció (parxís, l’oca, jocs de
cartes, altres jocs de taula que tingueu per casa, etc.).
Per últim, us recomanem que seguiu els consells de prevenció que recomana el
Departament de Salut. http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/

Esperem retrobar-nos ben aviat.

Atentament,

L’equip docent

