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1. SEGUIM CAMINANT.

Arriben les vacances de Setmana Santa i no ens ho sembla. La situació actual fa que ens
sigui difícil diferenciar els dilluns dels dijous o del dissabtes. I això també passa quan arriben
les vacances.

La nostra tasca com a docents és acompanyar els vostres fills i filles, des de la distància, al
llarg de tot aquest procés, és per això que estem dissenyant diferents maneres per poder-ho
fer el millor possible, però ens haureu de disculpar, ja que som novells amb el tema  i ara
som nosaltres que no tenim  tots els recursos que voldríem per fer-ho de la millor manera.

Els i les mestres ens hem reunit telemàticament vàries vegades i hem pres acords per tirar
endavant amb la situació i  poder cobrir les necessitats dels infants i els deures que ens
pertoquen.

Com ja sabeu el claustre de la Sínia ens agrada molt debatre i donar voltes a les coses per
poder oferir el millor mètode i les millors estratègies (o com a mínim és la intenció). Amb les
converses telemàtiques el discurs i debat és més complicat, però tot hi així hem arribat a
algunes conclusions que us volem compartir.

Aquests  dies  de  confinament  el  que  ha  de  prevaldre  és  la  salut  mental  i  no  tant
l’aprenentatge acadèmic. Com a docents no ens preocupa que els infants no assisteixen a
l’escola pel fet de no poder adquirir coneixements, sinó que la preocupació ha de ser que
l’ambient a casa i la relació entre els familiars sigui planera i relaxada. L’aprenentatge ve si
o si, perquè la vida és la millor escola que tenim i no l’hem d’eliminar quan una situació tan



limitant ens planteja molts i molts aprenentatges que l’escola mai els podrà oferir. 
Així que gaudiu d’estar a casa i feu les propostes que us arribin per totes bandes, i feu el
que els vostres fills i filles estiguin disposats a fer. I deixeu que no facin res, qua badin per la
finestra, que s’avorreixin mirant el no res, això també és créixer i també és aprenentatge. I
pel que fa el tema més acadèmic...no patiu, a la tornada a l’escola ens hi posarem, des d’on
vam acabar plegats. Perquè el curs no es perd, i el temps no el llencem per la finestra,
invertim aquests dies a casa per transmetre aprenentatges de vida que els i les mestres mai
podrem oferir, simplement perquè no tenim el lligam, no som vosaltres.
Cuideu-vos, cuideu-los i que us cuidin. 
Ens veiem a la tornada, pensem molt amb cada un de vosaltres i tenim ganes de veure-us,
perquè  quan  sigui  possible….prepareu-vos  per  les  abraçades  i  petons  que  us  estem
guardant.

2. PROPOSTES PER AQUESTS DIES   DE SETMANA SANTA...
 
Ara venen uns dies d’unes vacances escolars també excepcionals, que passarem tancats a
casa. Per aquesta setmana no us fem arribar un full de propostes concretes per a cada
nivell sinó que us proposem compartir reptes que es mouen aquests dies per la xarxa i que
ens han semblat bonics de compartir. 

- Us atreviu a imitar obres d’art amb elements de casa?
Els museus holandesos han començat un repte per Instagram o Twitter ben
esbojarrat.  Sota  l’etiqueta  #tussenkunstenquarantaine proposen  a  tots  els
amants  de  la  pintura  i  l'escultura  confinats  que  imitin  grans  obres  de  la
història de l'art amb elements que trobin a casa. Podeu jugar a descobrir qui
és l'autor i  el  títol  de l’obra original.   Compartiu les vostres propostes… a
perquè en puguem gaudir. Aquí us enllacem algun exemple. 

- Cartes   que  curen.  Aquesta  és  una  iniciativa  que  neix  en  unes
circumstàncies molt especials i en uns moments molt difícils per a tothom.
Volem  que  les  nenes  i  nens  de  totes  les  Escoles  de  Catalunya  envieu
dibuixos,  poemes,  vídeos,  cartes  als  Hospitals  de  Catalunya  per  a  les
persones que ara hi ha ingressades en els nostres hospitals i  per a tot el
nostre  increïble  personal  sanitari.Podeu  dirigir  les  vostres  cartes  a
gracies.ics@gencat.cat i les faran arribar a qui més ho necessita. 

- És temps de Pasqua i per tant també de fer i menjar mones.

- Una quarta proposta va relacionada amb la lectura.Us compartim un portal on
hi trobareu una selecció de revistes infantils  en català on podeu gaudir en
família  de  contes,  còmics,  receptes,  manualitats,  cultura,  història  i  moltes
altres temàtiques. 

- Us  tornem  a  enllaçar  el  symbaloo actualitzat  que  agrupa  iniciatives  i
propostes que hem anat recollint per aquests dies que estem a casa. 

https://www.sapiens.cat/historia-casa/convertir-realitat-obra-art_202986_102.html
https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePC1CD1O
https://www.iquiosc.cat/tematiques/infantils
mailto:gracies.ics@gencat.cat
https://projectes.xtec.cat/consescat/portada/cartes-amb-cor-educacio-i-sanitat-bateguem-juntes/
https://twitter.com/hashtag/tussenkunstenquarantaine?src=hashtag_click


3. COM ENS ORGANITZAREM A PARTIR DEL DIMARTS 14 D’ABRIL

Considerem que la presència de les persones en l’educació i  a l’escola és senzillament
insubstituïble (altrament, ja faríem sempre les classes des de casa). El dia a dia a l’escola,
permet  compartir  i  construir  aprenentatge,  però  també  el  contacte  personal,
l’acompanyament  dels  infants  i  també de les  famílies,  el  compartir  les  estones  joc,  les
confidències entre els infants, els àpats plegats el menjador…, en resum, una infinitat de
circumstàncies que desapareixen de l’acció educativa quan tot es redueix a unes propostes
d’activitats  penjades  a  internet  o  proposades  pels  mestres  darrere  de  la  pantalla  de
l’ordinador. Ara, però, les coses no poden ser com voldríem. Per tant, procurarem construir
el  millor  escenari  possible  per  fer  el  seguiment  de  l’aprenentatge,  el  progrés  i
l’acompanyament de cadascun dels infants. Necessitem comptar, potser ara més que mai,
amb l’acompanyament de tots vosaltres per aconseguir-ho.

La incertesa del  moment  que vivim comporta canvis  i  adaptacions a  noves realitats.  El
passat dilluns us vam fer arribar un full informatiu amb unes instruccions i al llarg d’aquesta
setmana, com ja us explicàvem al correu que vau rebre ahir,  el Departament ens fa fet
arribar ajustos organitzatius que comporten alguns canvis de plantejament en relació a les
propostes inicials que hem fet arribar als vostres fills i filles.

Finalment,  us  demanem  que,  si  sabeu  de  qualsevol  família  amb  dificultats  per  seguir
l’aprenentatge en línia per qualsevol motiu, li feu arribar les informacions i ens ho feu saber.
Tot i que hem estat recollint aquesta informació, sempre és millor tenir-la dos cops que no
pas cap.

Des de les aules seguireu rebent un full  de propostes setmanal.  A partir  del  dimarts 14
bona part de les propostes que enviem estaran acompanyades d’una data per entregar-les,
en el cas dels més grans, i  també podreu comptar amb  moments per compartir-les amb els
mestres, això si, cadascun des de casa sevaç. Estem treballant per trobar la fórmula més
adequada per generar aquest espai d’interacció entre els infants i els mestres, per poder-los
acompanyar. La setmana del 14 rebreu informació més detallada, aquests dies ho estem
elaborant.

4. L'AUDITORI DE MÚSICA EN HA FET SABER QUE HA CANCEL·LAT CANTÀNIA
PER AQUEST CURS.

L’Auditori  ens  acaba d’informar  que han cancel·lat  Cantània  per  aquest  curs.  Totes les
organitzacions, administracions i col·lectius ens estem adaptant aquesta crisi encara que no
ens agradi i sovint cal prendre decisions complexes . 
Com escola que s’anuli aquest projecte, també ens sap molt de greu ja que els infants de 5è
han estat treballant fort perquè pogués sortir una cantata ben bonica i lluïda,però aquest
curs no podrà ser.



5. SUGGERIMENT
Us  deixem  articles  per  si  teniu  ganes  i  temps  de  llegir,  a  nosaltres  ens  han  semblat
interessants.

AVORRIMENT
https://paresinens.cat/nens-nenes/psicologia-infantil/lavorriment-te-
beneficis_2088627102.html

https://www.blocdepares.com/2017/07/13/avorrim-nos/

https://www.tribupermames.cat/deixem-que-els-nens-savorreixin-de-nou/

https://www.tribupermames.cat/deixem-que-els-nens-savorreixin-de-nou/
https://www.blocdepares.com/2017/07/13/avorrim-nos/
https://paresinens.cat/nens-nenes/psicologia-infantil/lavorriment-te-beneficis_2088627102.html
https://paresinens.cat/nens-nenes/psicologia-infantil/lavorriment-te-beneficis_2088627102.html

