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CARTA ALS I LES ALUMNES DE 4T I A LES SEUES FAMÍLIES 
 

Us salude i us envie una forta abraçada virtual. 
Ja fa molts dies que no ens veiem, però de segur que llegireu estes paraules 

i em notareu ben prop.  
Tots ens sentim estranys i un poc assustats, però hem trobat moltes coses 
que ens fan estar bé. Són aquestes les que voldria aprofitar avui. Tiraré de 

records comuns, de satisfaccions comunes i d’alegries. 
I esperarem amb paciència, però de segur ben prompte, 

 fer una pinya d’abraços i risses.  
Com molt bé sabeu a la nostra escola ens agrada estar….. 

MOLT BÉ!! veig que ho recordeu, 
A LA NOSTRA ESCOLA ENS AGRADA ESTAR CONTENTS I 

RESPECTATS. 
I ja sabeu que qui disfruta, aprèn. 

 
 

Quan a Nadal vam fer la CARTA DESIG, quasi tots demanaveu en primer lloc: 
“VULL QUE LA FAMÍLIA PUGUEM ESTAR MÉS TEMPS JUNTS”. 

Pues bé, aquest Coronavirus s’ha enganyat, perquè pensava que un càstig per a             
vosaltres era no eixir a les placetes (que de veritat ho és). Però no sabia que estar amb la                   
família per a vosaltres és el major regal. Així que hem d’aprendre a passar-ho bé. 
Durant aquesta setmana tots hem pensat molt. Nosaltres les mestres hem parlat de com              
ho podem fer per a que continueu aprenent en casa i estigueu agust amb la família. 
 Us vaig a suggerir algunes idees que poden afavorir açò. 
 

● Resolem conflictes de forma dialògica. 
A casa també hem d’estar contents. Per a aconseguir-ho hem après a explicar què               

ens preocupa i buscar solucions parlant. Apliquem tot açò per a resoldre els             
conflictes que van sorgint. Feu assemblees familiars i busqueu acords. No espereu            
que el pare o la mare, troben la solució. Ens hem d’implicar tots. Recordeu que a 3r                 
vau fer molt bé el CONTRACTE FAMÍLIA. Les nostres famílies es mereixen que les              
cuidem i els donem alegria. 
 

● Estructurem els temps 
 (açò només us ho recorde perquè segur que ho esteu fent molt bé) 
 

TEMPS DE TREBALL PERSONAL 
 

TEMPS LLIURE 
 

TEMPS COL·LECTIU 
 

TEMPS DE TREBALL PERSONAL 
 



Cada membre de la família fa el seu treball i no ens molestem: tasques de l’escola, de                 
teletreball, de casa...Ja sabeu que hem de col·laborar fent-nos el llit, arreglant l’habitació,             
parant taula… 
Sobre les nostres tasques escolars a continuació us explicaré com ho hem organitzat.             
Però de moment us dic que seran feines de repàs, que les podreu fer tot el món, que no                   
us preocupe no tindre algún llibre, ja que sabem fer moltes coses sense llibre. Procuraré               
que us interessen. No ens veurem les cares, ni podrem fer bromes per a              
animar-nos...Però hem de seguir treballant. eballen. 
Tindreu un altre document on podreu veure la programació de la setmana. Si hi ha cap                
dubte podreu consultar-me a través de web familia. 
 
 
TEMPS LLIURE 
 
Ara si, ara podeu jugar, tablet,tv… Però la resta de família també té aquest temps lliure, i                 
per tant heu de respectar-lo. 
No cal que us recorde que també sé que disfruteu molt de llegir, pintar, crear... 
  
 
TEMPS COL·LECTIU 
 
I ara a gaudir d’activitats que no haviem fet mai. 
No se’ns havia ocorregut eixir al balcó a aplaudir...i com ho fem d’agust. Sentim als pares i                 
mares més pròxims a nosaltres, pareixen també xiquets. Però ja ens han explicat moltes              
coses: 
- reconeixem els col·lectius que donen la vida cap als demés 
- sabem de professions essencials per a la nostra vida… 
A més a més podem fer moltes altres activitats conjuntes com jocs de taula, pintar murals                
d’ànims per al balcó, cantar o fer música… 
 Jo també us proposaré alguna que espere que us divertisca. 
 
 

I ara m’acomiade de tots i totes.  
Acabe donat-vos una altra forta abraçada virtual per a vosaltres i per a tota la 

vostra família. 
Cuideu-vos molt i feu-vos riure molt.  
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