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# VOLEM SABER DE TOTS VOSALTRES 

US TROBEM A FALTAR!!! 

HOLA  FAMÍLIES, NOIS, NOIES... 

Tots aquests dies segur que heu treballat moltíssim 

Sou uns i unes  cracs!!! 

L'Escola és un lloc que ara enyorem molt però... realment, el Col•legi som tots. 

Aprofitant la tecnologia de xarxes  us volem fer una proposta. 

Ens encantaria que poguéssiu compartir amb nosaltres i tota la resta de companys i 
famílies les  vostres experiències quotidianes, aquelles que quan estem tots a 
l’escola ens voleu sempre explicar. 

Com ho farem ? 

Mostrar-nos les vostres activitats, qualsevol d’elles. 

On  ho farem? 

Ho farem en aquest BLOG que el podem explicar als nens com una  FINESTRETA 
OBERTA que ens permetrà veure als nostres companys i compartir amb ells, les 
nostres experiències més divertides, més estimades, més alegres, més ...  

https://santjosep-blog-edprimaria-cinicial.blogspot.com/
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Que hem de compartir? 

TOT I TOT 

Tot allò que vulgueu, fotos, vídeos textos… que ens puguin mostrar diferents 
activitats que feu dia a dia com: una cuina divertida, una activitat del col•legi, 
compartir dibuixos, fotografies en família, alguna dansa, cançó, proposar jocs, 
explicar històries, sessions de perruqueria, maquillatge.... 

Alguna vegada puntual a petició de les mestres compartirem amb vosaltres 
activitats, experiències…. 

Doncs   som-hi!!! 

Animeu-vos a compartir les vostres a partir de ja!!! Volem veure que esteu vivint 
aquests dies. 

Enviareu les vostres propostes al correu: 
 

fcps.blogsantjosep.epci@gmail.com 
Inclourem  les dades següents per tal d'identificar-nos  i d’explicar de manera breu 
que volem compartir: 
 
 
ACTIVITAT: 
 
CURS:                   
 

IMATGE, VÍDEO, ENLLAÇ 
 

 
 
Una imatge, màxim tres per activitat ( si podeu, sols si podeu envieu imatges que no 

pesin molt, reduïdes al màxim que pugueu), i/o vídeos de durada màxima d'un minut. 
 
Amb aquestes premisses, guanyarem agilitat i serà més participatiu. 
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