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Benvolgudes famílies, 

Vivim una situació excepcional que ens ha portat a suspendre les classes 

temporalment i confinar-nos a casa. 

No sabem del cert quant temps durarà aquesta situació, però us fem arribar propostes 

per tal que, a part de gaudir del fet de poder estar tantes hores amb els vostres fills/es, 

tingueu també recursos per tal d’ajudar-los a continuar aprenent cada dia. 

Hi ha opcions senzilles i molt útils: 

 Llegir una estona cada dia (poden fer-ho en veu alta, amb vosaltres, pel seu 

compte...) i que us vagin explicant allò que han llegit. Comentant la lectura 

poden sorgir converses molt interessants i ajudeu a garantir la comprensió. 

No cal que la lectura sigui necessàriament un conte o una novel·la; poden ser 

textos informatius sobre temes que els interessin (animals, la terra, plantes, 

experiments...). 

 Les receptes de cuina són també un gran recurs i, sobretot, és molt interessant 

que cuineu junts i, de pas, els feu mesurar i/o pesar els aliments, controlar el 

temps de cocció... 

 Poden escriure cròniques sobre activitats que fan, contes, instruccions d’algun 

joc que els agradi o d’una recepta de cuina que prèviament hàgiu elaborat 

junts... 

 Dibuixar i pintar. La plàstica és un aspecte molt important i ofereix moltes 

possibilitats expressives. 

 Jugueu amb els números, amb les hores... 

 Hi ha també opcions interessants que podeu trobar a internet: 

 La UNESCO ha penjat l’accés a la Biblioteca digital mundial. 

 eBiblio: préstec de llibres electrònics. 

https://biblioteques.gencat.cat/ca/biblioteques/catalegs/eBiblio 

 BAMBALINA ofereix un llistat de propostes d’activitats molt diverses per fer a 

casa amb nenes i nens d’Educació Infantil i Primària. 

 Hi ha 10 grans museus del món que obren les portes per fer visites virtuals: 

https://pinacotecabrera.org  (Milà) 

https://www.uffizi.it/mostre-virtuali  (Florència) 

https://www.namuseum.gr/en/collections (Atenes) 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne (París) 

https://biblioteques.gencat.cat/ca/biblioteques/catalegs/eBiblio
https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
https://www.namuseum.gr/en/collections
http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
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https://www.britishmuseum.org/collection (Londres) 

https://www.artsandculture.google.com/explore (Metropolitan, New York) 

https://bit.ly/3cJHdnj (Hermitage, Sant Persburg) 

 El conte de Victor Espiga sobre el coronavirus és un bon recurs per ajudar els 

nens i nenes a entendre la situació i comprendre per què és important que ens 

quedem a casa. 

 Podeu també escoltar i gaudir plegats de la música. La Filarmònica de Berlín 

ofereix concerts online.  https://www.digitalconcerthall.com/en/playlist/10 

 Els jocs de taula són un altre fantàstic recurs que ens obre la possibilitat de 

divertir-nos i aprendre plegats. 

Segur que vosaltres teniu també infinitat d’idees i recursos per  compartir amb els 

vostres fills i filles. 

És important que planifiqueu el dia; feu un horari. Els ajudarà saber com s’organitzarà 

el dia i en quin moment i durant quant de temps faran cada activitat. 

Recordeu que cal també deixar-los temps perquè juguin lliurement. 

Des de l’escola, volem recordar-vos que la instrucció del Departament d’Educació és 

no mantenir activitat lectiva a distància, donat que representaria una situació 

discriminatòria per aquells alumnes que no tenen la possibilitat d’accedir-hi. 

Per aquest motiu hem decidit generar propostes no curriculars perquè considerem 

que, si bé hem d’obeir la instrucció, també creiem convenient oferir al nostre alumnat 

propostes que els permetin ocupar-se i distreure’s. Entenem que realitzar activitats els 

ajudarà a passar el temps i a mantenir actius els aprenentatges.  

Les/els mestres us faran arribar via Bynapp diferents propostes d’activitats 

relacionades amb els temes que han estat treballant.  

En el cas dels nens i nenes de sisè, l’enviament d’aquestes propostes serà a través del 

Drive amb què ja han estat comunicant-se amb els seus mestres durant tot aquest 

curs. 

Cal tenir present que el confinament és pesat i difícil per a tots, grans i petits. Es tracta 

de fer activitats amb els vostres fills i filles, gaudir d’estar juntes i recordar que els 

errors serveixen per aprendre, són naturals i s’han d’enfocar sempre en positiu. Si 

https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.artsandculture.google.com/explore
https://bit.ly/3cJHdnj
https://www.digitalconcerthall.com/en/playlist/10
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alguna activitat no els queda clara o no veieu com afrontar-la, no patiu. Ja la 

reprendrem en tornar a l’escola. Aquestes activitats no són obligatòries, sinó 

recomanades. 

En tot cas, el compromís de totes les i els mestres del centre és “seguir aquí” per 

tractar d’acompanyar aquesta situació de la millor manera possible. 

Si teniu dificultat per descarregar-vos els documents a través de l’app, podeu fer-ho 

amb l’ordinador a Bynapp desktop. 

Gaudiu, en la mesura que sigui possible, aprofiteu aquests dies de convivència i, si us 

plau, cuideu-vos molt per tal que puguem retrobar-nos ben aviat a l’escola. 

Seguim en contacte. 

Amb tot el nostre afecte, 

 

L’Equip de Mestres 

 

 

 


