
 

Estimades nenes i estimats nens de tercer: 

Potser us sorprendrà que us enviem una carta però ho necessitàvem. Trobem a faltar les               
vostres rialles, les abraçades, el vostre optimisme, les ganes d'aprendre, de jugar i de              
descobrir el món. Som un gran equip, sou els millors. 

Tot l'esforç que esteu fent val la pena i quedant-vos a casa aconseguirem que moltíssimes               
persones no agafin aquest virus. Les victòries de debò es guanyen amb unes armes que són                
invisibles als ulls, no patiu. 

Si ens quedem a casa, el virus no podrà seguir avançant, i el guanyarem sense lluitar, que és la                   
manera com es guanyen les lluites més importants . 

Els i les mestres us volem enviar molts ànims i ens sentim molt satisfets  de  vosaltres. 

Aprofiteu aquests dies per fer coses que us agradin i que normalment no teniu temps per fer. 

Podeu llegir i escriure contes, redactar un diari, enregistrar un àudio o un vídeo, endreçar               
l'habitació, parar taula i recollir-la, plegar i classificar la roba, visitar museus virtuals, pensar i               
planificar les vacances, inventar representacions amb joguines, amb titelles.... podeu pintar,           
dibuixar, escriure... i aprofitar aquests dies per fer coses que sovint no teniu temps per fer.  

Us volem fer arribar uns enllaços que us ajudin a repassar una mica de manera lúdica el que                  
hem estat fent aquests dies a classe, més endavant quan tot això passi, que passarà, en                
podrem parlar i us sentireu orgullosos de la vostra generositat i responsabilitat. Properament             
enviarem més més recursos per repassar en xarxa. 

També us volem comentar que si ens voleu fer arribar dibuixos, fotografies del que esteu fent                
aquests dies, ho podeu fer a través de la delegada de classe i els penjarem a Instagram. 

Esperem retrobar-nos tots junts com més aviat millor, rebeu una abraçada molt gran. 

Anna i Carme 

 

https://www.kodable.com/ 

Contrasenya   Peter Pan 8h488x6 

Contrasenya Mag d' Oz bw9m2qd 

Serveix per treballar el pensament computacional i la programació. 

 https://www.tablasdemultiplicar.com/ 

Per repassar una mica les taules d'una manera molt entretinguda. 

http://www.xtec.cat/~smora/raons/raons.htm  

Per llegir una mica  i pensar reptes lògics amb ajut dels pares si voleu.  
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