Bon dia famílies de tercer,
Esperem que tots a casa estigueu bé i volíem agrair-vos la feina que
esteis realitzant amb els nins, per a l’entrega de les feines, és una
manera de fer la feina que no ens era familiar a molts de nosaltres, i
pareix que n’hem après tots.
Recordau que els mestres d’anglès, educació física i música, envien
també tasques a través del correu electrònic als nins i les han d’anar
fent. N’Àngela les envia el dilluns, en Joan el dimecres i en Modest el
divendres.
N’Angela la mestra d’anglès ja vos va comentar que realitzarien les
tasques a través d’una plataforma digital que es diu NAVIO, i s’ha
d’instal.lar al dispositiu, ordinador o tablet. Si teniu problemes podeu
contactar amb ella i vos ho explicarà pas a pas.
Nosaltres seguirem enviant les tasques el dilluns dematí, però a partir
d’aquesta setmana tenim una novetat en les tasques de matemàtiques,
hi ha una activitat, anomenada ACTRIVITAT que és d’INNOVAMAT, la
proposta dura tota la setmana, i té tres parts que s’han de fer dilluns,
dimecres i divendres.
Cada un d’aquest dies els nins es troben un vídeo molt curtet penjat a
la tasca i després de veurer-lo i pensar les possibles respostes, han de
donar la seva. El més important és el raonament que en fan ells, que no
ha de coincidir amb el nostre. Se pot arribar a un lloc de moltes
maneres, no els hem d’obligar a agafar el camí que triam nosaltres.
A mesura que avança el problema se’ls va donant més informacions i
una guia per treure el màxim suc de l’exercici.
Per organitzar un poc la feina setmanal, els facilitam un horari orientatiu,
intentant seguir un poc les sessions que teníem a l’escola. Les
ACTRIVITATS si que són obligatòries aquest dies, la resta es poden
canviar, però si que és convenient que facin una estona de feina cada
dia, i no deixar-ho tot pel darrers dies.
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Vos demanam una vegada més la vostra col·laboració, som conscients
de les dificultats que vos trobau, NO PATIU! L’objectiu vostre i nostre és
el mateix. QUE EL NIN DISFRUTI FENT EL QUÈ FA. SEMPRE HI HA
UN APRENENTATGE I EN AQUEST TEMPS DE CONFINAMENT
PODEU ESTAR SEGURS QUE N’HI HAGUTS MOLTS!
PER QUALSEVOL DUBTE O SUGGERIMENT NO DUBTEU EN
POSAR-VOS EN CONTACTE AMB NOSALTRES. SEMPRE ESTEIM
PER AJUDAR-VOS.
ÀNIMS HO ACONSEGUIREM!

Malena
Mila

