Escola Pau Boada

Benvolgudes famílies de 5è,
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. Intenteu, en la
mesura del possible, organitzar-vos i seguir una rutina diària. Aprofiteu temps que teniu per
compartir les tasques de la llar, cuinar noves receptes de cuina, mirar pel·lícules i treballar
una mica.
Tenint present les recomanacions que ens fa el Departament d’Educació, hem acordat la
següent proposta d’activitats:
LLEGEIX llibres que tinguis per casa, còmics, revistes... Pots seguir llegint
també, de manera online i gratuïta, “Las aventures de la Mano Negra”
buscant a Google “la mano negra llengua castellana León XIII” (format pdf)

ESCRIU resums i esquemes dels temes que hem treballat, tal com fèiem a
la pissarra entre tots. També pots practicar a escriure una bona llegenda o
historia fantàstica o enviar algun correu a la nostra cooperativa! Tot val!

PRACTICA tot el que hem anat aprenent a mates, fes dibuixos amb regles
i compàs, repassa operacions, suma els diners dels tiquets de les compres
que feu... Si us voleu entrenar per les proves Cangur podeu entrar a
https://www.cangur.org/telecangur/ i preparar-vos bé! Repteu els vostres
familiars a resoldre els enigmes amb vosaltres!

JUGA I JUGA MOLT amb els teus jocs de taula, a les cartes, fes puzles
i gaudeix en família d’aquests moments! Si no en teniu, per internet
trobareu moltes pàgines on podreu jugar de manera online jocs de
taula clàssics i d’altres més actuals com els que tenim a l’aula.

DIBUIXA I FES MANUALITATS amb tot el que tinguis per casa. Ja has
vist a la Cooperativa que podem utilitzar de tot per fer autèntiques
obres d’art! Pots seguir fabricant alguns dels productes que estem
elaborant a EME, si disposeu dels materials per a fer-los per casa.
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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-2019-ncov/
Esperem retrobar-nos ben aviat.
Atentament,
L’equip docent

