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0. COM ESTEU?

Escriure aquest full informatiu amb la realitat que estem vivint és ben estrany.  Fa ja

dies  que  vam rebre  l’ordre  de  tancar  les  escoles  i  estar  confinats  a  casa.  Uns

especulaven que duraria poc i serien només quinze dies, d’altres ja s’esperaven que



la situació s’allargués més. Ara estem on estem, cadascú a casa seva amb els seus:

tots plegats ens hem trobat amb una situació que mai havíem viscut. Hi ha pares i

mares intentant fer equilibris per acompanyar els infants, organitzar la logística de

casa i teletreballant, d’altres treballant al seu lloc de treball i d’altres que esteu vivint

moments d’incertesa a casa perquè no sabeu ni com ni quan podreu retornar a les

vostres feines… I els nens i les nenes els tenim allà, convivint amb nosaltres amb

aquestes situacions, cada una diferent, ells també intentant adaptar-se a no poder

sortir  a  jugar,  ni  veure els  companys,  ni  els  amics,  ni  la  família… Però aquesta

situació  tard  o  d’hora  acabarà,  segur!  Llavors,  al  cap  d’un  temps  podrem mirar

enrere i segur que tots i cadascú de nosaltres haurem après alguna cosa que ens

ajudarà a veure les coses desde una altre perspectiva.

Us enyorem!. Tenim ganes de tornar a obrir l’escola al matí amb la música i poder

veure aquella riuada de famílies i infants. Tenim ganes de d’estar a les aules i sentir i

veure les rialles dels infants, d’abraçar-los… 

Mentre tot  això no arribi,  nosaltres estem aquí  treballant  desde la distància però

sentint-vos molt a prop.

Cuideu-vos molt i molt i esperem veure’ns ben aviat.

Una abraçada molt forta.

1. ORGANITZACIÓ DE LES PROPOSTES DE TASQUES PELS INFANTS

Per  totes  aquelles  famílies  que  ho  desitgeu  cada  setmana  anirem  enviant  un

document amb propostes d’activitats perquè els vostres fills i filles puguin anar fent.

Som conscients que les situacions a cada casa son diverses per això parlem de

propostes d’activitats i no de deures. 

Ens estem organitzant perquè el recull de propostes que us fem arribar pugui ser el

més diversificat possible i que dins el conjunt d’aquestes activitats una d’elles ajudi a

tenir una mica d’interacció entre els infants de l’aula.

Les famílies que teniu infants a Educació Infantil i a educació Primària,l veureu que

la manera de com presentem les propostes als infants és diferent, però entenem que

les les edats i les necessitats dels més petits de l’escola també són diferents.

En  aquest  primer  document  hi  ha  un  petit  formulari  que  ens  agradaria  que  els

vostres fills i filles, amb el vostre acompanyament, contestessin. Aquest formulari té

l’objectiu  de poder valorar i  identificar  si  totes les famílies i  tots els infants esteu

rebent els missatges que us fem arribar. 



2. INFORMACIONS REFERENTS ELS DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Aquesta  situació  és  estranya  i  complexa  per  tothom,  nosaltres  estem  treballant

seguint les indicacions del Departament d’Educació. Aquests dies tots plegats estem

pendents de les notícies i les informacions que ens van arribant per totes bandes.

Qualsevol novetat oficial referent a l’escola us la farem arribar pels canals que ja

tenim  establerts:  full  informatiu,  correu  electrònic,  pàgina  web  de  l’escola  i  via

delegats d’aula. 

3.  EL GUST PER LA LECTURA, PLATAFORMA LEGILAND (de 3r a 6è)

Com bé sabeu la situació d'aquests dies ens demana buscar alternatives.  Hem estat mirant

diferents propostes que ens ofereix la xarxa. Per ara, hem decidit acollir-nos a la proposta

gratuïta que fa LEGILAND i fer una prova fins a final de curs amb la seva plataforma en-

línia. 

Es tracta d'una plataforma que fomenta el  gust  per a la  lectura.  En aquesta situació la

lectura pot esdevenir un refugi que ens permeti fer volar la imaginació i evadir-nos de tot el

que estem vivint. Legiland ofereix lectures, fa recomanacions i aquests dies estan penjant

lectures en format digital per tal que hi puguem accedir des de casa. 

Per accedir a la plataforma cada un dels vostres fills té un usuari i una contrasenya que us

compartirem a un correu electrònic dirigit  a cada família. Us recomanem que la primera

vegada  hi  entreu  amb  ells  i  inspeccioneu  les  possibilitats  de  la  plataforma  de  forma

conjunta. Podeu fer servir el tutorial aquí enllaçat. 

4. RECOMANACIONS PER PART DE L’EAP PER AQUESTES SITUACIÓ ESTRANYA I

COMPLEXA QUE ESTEM VIVINT

Des de l'equip  d’assessorament  psicopedagògic  de l’EAP ens han fet  arribar  un seguit

d'informacions i  recomanacions que us compartim a continuació,  esperem que us siguin

d’ajuda.

Recomanacions generals: 

Informeu-vos sobre com evoluciona la situació a través de canals oficials. 

https://docs.google.com/presentation/d/1IokO-0-UDQYrHLMF3aalztofwOVEx41JtO1OS3wKK8U/edit#slide=id.p


Eviteu la sobre informació  perquè pot fer augmentar la teva angoixa. 

Manteniu  ben informats els  vostres fills/es,  estigueu atents a les seves preocupacions i
responeu les seves preguntes a mesura que les vagin formulant, amb un llenguatge senzill,
entenedor i sense mentides ni alarmismes.  

Accepteu que hi ha una part de la situació que no podeu controlar. 

Intenteu fer exercici, activitats de relaxació i d'oci.  

Intenteu veure la part positiva de la situació: és un temps per parar i reflexionar sobre les
prioritats, per compartir tasques domèstiques, per fer volar la imaginació i crear jocs per les
nenes i els nens, treure la vostra part més empàtica i solidària... 

Com gestionar les pors dels infants: 

Explicar   als  infants  que  sabem  com  cuidar-los  i  protegir-los,  tant   la  família  com  les
metgesses i els metges i les autoritats. 

Mantingueu una actitud calmada, els infants saben llegir molt bé el llenguatge no verbal. 

Podem aprofitar el dibuix amb els més petits i la conversa amb els més grans per donar
l'espai per a què expressin les seves pors fent preguntes sobre el dibuix

En els més petits explicar la situació a través de contes (P.E. els que s'adjunten: La Rosa
contra el virus.pdf i el vídeo) pot ajudar a comprendre millor la situació. 

DINÀMICA DEL DIA A DIA

És important establir una rutina, mantenir en la mesura del possible les rutines habituals.
Establir un horari i escriure'l en un paper pot ajudar a anticipar què passarà aquell dia. 

Acordeu amb les persones que viuen a casa la logística domèstica. 

Respecteu espais per cada membre de la família, no cal estar tota l'estona junts. 

Busqueu activitats per compartir en família i amb els més petits.  

Pacteu un període de treball si heu de treballar des de casa i establiu un espai i un horari el
més estable possible.  

No perdeu el contacte amb el vostre entorn. Parleu amb aquells familiars i amics que no
podeu  veure  físicament:  podeu  estar  en  contacte  a  través  de  trucades,  videotrucades,
missatges, trucades de veu...  

 INFORMACIÓ PER NENES I NENS 

Vídeo amb un conte sobre el coronavirus:  

https://www.ara.cat/societat/conte-del-coronavirus_0_2417158413.html 

Contes Coronavirus (Arxius adjunts): 

La Rosa contra el coronavirus: https://bit.ly/2WlEzyg

https://bit.ly/2WlEzyg
https://www.ara.cat/societat/conte-del-coronavirus_0_2417158413.html


5. RECOMANACIONS DE TASQUES QUE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ OFEREIX

A L’ESCOLES PERQUÈ PUGUIN FER ELS INFANTS AQUESTS DIES A CASA.

Pocs després que us féssim arribar les primeres propostes de treball, vam rebre a l’escola

unes recomanacions d’activitats pels infants des del Departament d’Educació. Us les fem

arribar perquè també hi pugueu fer una ullada, aquí teniu l’enllaç .

6. ES POSPOSEN LES DATES PREVISTES PER LA PREINSCRIPCIÓ PEL CURS 2020-

2021

Com s’ha fet saber als mitjans de comunicació i al web de l’escola us comuniquem que el

període de preinscripció pel curs 2020-2021  pels infants que han d’iniciar P3 i 1r ESO  s’ha

posposat, de moment no hi ha noves dates proposades, tant aviat com ho sapiguem us ho

comunicarem.

7. SUSPENSIÓ DE LES QUOTES: 

La  situació  actual  fa  que  l'activitat  de  l'escola  s'hagi  aturat  i  amb  això  la  majoria  de

despeses. Per aquest motiu els propers mesos no es passaran les quotes que hi havia

previstes mentre no hi hagi activitat escolar. També, recordem que tots aquells diners de

sortides i colònies que s'han anat abonant durant el curs i que no es gastin seran retornats a

les famílies, tal i com està acordat.

8. NOVETATS AL WEB

1. Espais d’Aprenentatge de Mitjans-> Fet a mà

2. Espais d’Aprenentatge de Grans-> Grans idees a l’espai de tecnologia

3. Vols buscar un llibre a E-pèrgam

4. Informació del projecte de La Sínia

5. MOLA-> Lectures postals

6. MONTCAU-> Lectures postals

7. P3-> DEIXA’M JUGAR

8. P5-> LA BOTIGA DE JOGUINES

9. P5-> CARNAVAL LA SÍNIA

10. P5-> TARDA DE JOCS

https://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/2020/03/26/espai-fet-a-ma-de-mitjans/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2020/03/17/tarda-de-jocs/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2020/03/17/carnaval-a-la-sinia/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2020/03/17/la-botiga-de-joguines-2/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2020/03/18/deixam-jugar-2/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2020/03/18/3r-lectures-postals-el-montcau/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2020/03/20/3r-lectures-postals-la-mola-curs-2019-20/
https://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/2020/03/20/informacio-del-projecte-de-lescola-la-sinia/
https://blocs.xtec.cat/lasiniabiblioteca/2020/03/22/vols-buscar-un-llibre-a-e-pergam/
https://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/2020/03/26/grans-idees-als-espais-de-tecnologia-dels-grans/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/Orientacions-centres-tancament-coronavirus-19-03.pdf


9. SUGGERIMENT 

Un article interessant, aquí un el deixem.

https://www.catorze.cat/noticia/13944/perdran/curs

https://www.catorze.cat/noticia/13944/perdran/curs

