
Bon dia famílies, nens i nenes  
Aprofiteu aquests dies per seguir fent créixer la vostra ment i el vostre cos🥰. 
Les mestres de mitjans us enviem unes recomanacions per aquests dies tan excepcionals que ens fan viure 

des de casa  

Aneu pel pis caminant diferent: com un gatet, a peu coix, com els crancs,... 

Aprofiteu per fer alguna recepta de cuina boníssima 

 Llegiu-vos contes, llibres i si esteu inspirats en feu un que segur que al tornar ens farà il.lusió llegir-lo 
a l'ambient. 

 aprofiteu per fer senefes, mandales, camins, laberint,... cada cop més difícils ja que això us ajudarà a 
millorar el vostre traç. 

 pinteu, dibuixeu, creeu,... expresseu el vostre talent de mil maneres. 

Podeu cantar, ballar, inventar melodies o ritmes diferents que després podeu compartir amb tots 
nosaltres. 

aprofiteu per posar-vos reptes matemàtics: us podeu inventar problemes i convidar a algú de la família 
a resoldre'ls plegats. 

Mireu l'InfoK!! I si voleu podeu fer un petit diari amb les notícies que us agradin o sobtin més. El 
deixarem a l'ambient per comentar-les. 

Aprofiteu per parlar molt. Si voleu  podeu enviar  whatsApp, segur que qui us llegeixi us contestarà . 

si podeu somieu quin viatge us agradaria fer i dissenyeu-lo amb tots els detalls per a que algun dia es 
faci realitat. 

 si teniu preguntes, animeu-vos a investigar-les. 

 busqueu dones i homes que han passat a la història i imagineu-vos com seria el món si ells no 
haguessin fet el que van fer. 



 gaudiu de les vostres joguines i dels jocs de taula en família. 

 gaudiu d'un temps sense pressa. 

i sobretot no us oblideu de mostrar-vos tal qual sou. Estimeu-vos molt perquè valeu molt  però 
estimeu i respecteu molt la vostra família, ella s'ho mereix!! 

Us enyorarem  però  ens trobem a la tornada amb un sac ple de vivències per compartir  


