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Benvolgudes famílies,
A causa de les circumstàncies excepcionals en les quals ens
trobem, volem oferir-vos algunes propostes per poder
continuar treballant amb els vostres fills/es durant aquests
dies.
Tot i que se us va donar la informació trimestral sobre els
continguts que es treballarien aquest trimestre, us volem
proporcionar algunes fitxes específiques per reforçar el
contingut que hem estat treballant dins l’aula. Aquestes fitxes
les trobareu a la web del col·legi (www.stjosep.com) a l'apartat
de “Docència”. Penjarem fitxes de Comunicació i Llenguatge i
de Llenguatge Matemàtic els dilluns i dijous.
A més d'aquestes tasques, també es pot continuar treballant
els següents aspectes o continguts:
- Escriptura del nom i cognoms en lletra de pal.
- Practicar el traç i la correcta direccionalitat de les vocals
treballades ( A, E, I, U ) en lletra de pal i lligada.
- Practicar el càlcul mental oral (del 0 al 5).
- Practicar el traç i la correcta direccionalitat dels nombres
treballats (del 0 al 5).
- Practicar retallar amb les tisores.
- Estripar papers per tal de millorar la motricitat fina.
També volem proposar-vos diferents pàgines web on podeu
buscar idees d'activitats més lúdiques per continuar reforçant
els continguts:
www.pinterest.com
https://www.creajugaieduca.cat/category/educacio/llengua-icomunicacio/
www.totnens.cat
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Recordem que totes aquestes recomanacions són de suport i
voluntàries. Penseu que ho continuarem treballant quan
tornem al col·legi i es seguirà practicant al llarg del curs.
Penseu que com a infants que són, és important que tingueu
en compte a trobar moments per desenvolupar la seva
creativitat amb activitats artístiques i manipulatives. Al mateix
temps, passar una estona plegats gaudint d’un conte pot ser
també una bona opció.
Estem en un moment complicat però, si tots hi aportem el
nostre granet de sorra, més ràpid podrem sortir d'aquesta
incòmoda situació.
Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració!

Aïna Rosal i Mònica Guilera
TUTORES DE P4

