
 

NOTA INFORMATIVA PELS CARGOLS, COLOMS I PEIXOS  

 

Hola famílies; 

             Aquesta setmana us enviem  un nou enllaç per continuar treballant amb  
l’editorial Teide, fins ara l’editorial havia obert la seva plataforma i els seus 
continguts a tothom, però a partir d’aquesta setmana ha deixat de penjar els 
continguts  i les activitats de forma generalitzada. 
Tal i com us havíem dit  són activitats d’aprenentatge i de reforç que a nosaltres 
ens ajuden a complementar les activitats que programem a l’aula. Aquestes 
activitats les vam compartir amb vosaltres  a l’inici del confinament  amb l’objectiu 
que des de casa es pogués anar treballant per tal de consolidar, reforçar o 
ampliar els continguts i objectius de cada nivell de parvulari. 
 Quan entreu a la plataforma veureu que hi ha tot el material d’un curs escolar, 
nosaltres amb les tasques i propostes de la setmana us anirem pautant i dirigint 
a  les activitats que prioritzem i seqüenciem. No cal fer-ho tot, ja que moltes ja 
les hem treballat a l’escola amb els vostres fills i filles. 
 
Com entrar a weeras ? 
 

1. Entrar a la Web de weeras. com 
2. Omplir usuari i la clau d’accés que ens demanen (aquesta és diferent per 

cada nivell de P3 /P4 /P5). 
3. Escolliu matèria (llengua, matemàtiques o descoberta) que us indiquem 

a les tasques. 
4. Escolliu activitat que us indiquem a les tasques. 
5. Inicieu activitat. Bona feina! 

 

 
Recordeu que els usuaris i la clau d’accés d’aquest material son llicències per 
les famílies i els alumnes de parvulari de l’escola Riu d’Or exclusivament, ens 
agradaria que féssiu un ús privat de les dades que us fem arribar. 
 Si teniu algun dubte del procediment o algun problema d’accés ens ho feu 
arribar pel nostre correu electrònic. 
 
Salutacions 
                                                                Les mestres de parvulari 
                                                                     Escola Riu d’Or 

FAMÍLIES DE P3 FAMÍLIES DE P4 FAMÍLIES DE P5 

 
Web: www.weeras.com 
 
Usuari: p3@riudor.cat 
 
Clau d'accés: riudor 
 
 
 

 
Web: www.weeras.com 
 
Usuari: p4@riudor.cat 
 
Clau d'accés: riudor 
 
 

 
Web: www.weeras.com 
 
Usuari: p5@riudor.cat 
 
Clau d'accés: riudor 
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