
Bon dia Coloms Grocs i Coloms Blaus ! 

Bon dia famílies ! 

Ja han passat tres setmanes sense anar a l’escola com a conseqüència del confinament que 

hem de fer  per evitar contagis del coronavirus. 

Estan sent setmanes complicades i que ens estan requerint un esforç molt important a tots 

plegats per aconseguir vèncer aquest virus. 

No ens podem veure, no ens podem abraçar, no podem jugar plegats i experimentar tots 

junts però , de ben segur, esteu aprofitant aquests dies  tancats a casa per fer activitats 

molt creatives. 

Poc abans de tancar l’escola havíem estant fent a la classe algunes activitats relacionades 

amb el menjar:  

éreu petits cuiners ! 

❖ Us volem proposar que proveu de fer alguna petita 

recepta a casa amb ajuda del pare, de la mare dels 

germans grans...o simplement el moment en que 

ajudeu a cuinar. 

Si us animeu a fer-ho ens podeu enviar alguna foto al nostre 

correu electrònic i en farem un recull. 

A cuinar coloms ! 

 

 

Oi que la setmana passada vàreu rebre els nostres vídeos on us dèiem tot el que us trobem 

a  faltar i tot el que us estimem ? 

❖ Doncs ara  us demanem que , amb ajuda dels pares , feu un petit vídeo en que ens 

saludeu i saludeu els vostres companys.  

Tenim moltes ganes de tornar-vos a veure i sentir les vostres 

veus ! 

De ben segur que els vostres companys els rebran amb molta 

il·lusió. 

Aquest petit vídeo ens els feu arribar per mitjà del grup de 

whats Up de la classe i així tothom el podrà  veure.  

 

 



 

Ep, no us oblideu que esteu aprenent a llegir i a escriure  

❖ Us proposem que escriviu en un full el nom dels vostres pares, germans i avis. 
 
 No deixeu d’escriure el vostre i cognom  ! 
 El podeu acompanyar del dibuix de la vostra família. 

Esperem aquet petit escrit al nostre correu electrònic. 

 

 

La setmana vinent serà Pasqua i a moltes cases  es celebrarà el dia de  la Mona. 

❖ Per correu electrònic us farem arribar un full amb el poema de la Mona de Pasqua 

que haureu de memoritzar i  tots els que podeu descarregar el full a casa el podreu 

pintar. 

❖ També heu de seguir fent les activitats  de Minitribu Llengua de l’editorial Teide 

relacionades amb els contes del Petit  Avet  i del Pinotxo tot seguint les indicacions 

donades en el full anterior. 

Properament us proposarem activitats noves de llengua que podreu fer amb aquesta 

plataforma. 

❖ Aquesta setmana heu de fer les activitats de matemàtiques de Minitribu 

Matemàtiques següents : 

 

 

 

 

Altres activitats a fer: 

Repasseu el cançoner , escolteu contes, mireu contes i llibres, feu dibuixos...... 

No us oblideu d’anar fent el recull dels taps solidaris  , encara es necessitaran    

 

 

Rebeu una abraçada virtual immensa    

 Tuixen, Núria i Victoria 


