
Estimats alumnes! 

Ja s´han acabat les vacances de Pasqua. Veritat que el temps ha 

passat molt ràpid? Pareix que va ser ahir quan van començar! 

Jo estic molt il·lusionada! El dijous 23 d´Abril és el dia del 

LLIBRE i com ja sabeu, a la nostra escola sempre fem moltes 

activitats al voltant d´aquesta data.  

El nostre DONYET MÀGIC, que és molt sabut, m´ha donat una 

alegria que m´agradaria compartir amb vosaltres. Com que ell 

està una miqueta avorrit, ja que no pot escoltar les vostres 

rialles, s´ha fet amic d´un altre donyet que està amagat en una 

editorial i ens va a deixar a tots nosaltres entrar a llegir tots el 

llibres de la seua biblioteca gratis! Aquest és l´enllaç que ens ha 

deixat: 

https://ta-tum.com/#welcome  

  

Per això,  de tota la col·lecció agafarem per a llegir i gaudir dos 

llibres.  

Com durant el curs ja vam començar a planificar la setmana del 

llibre al voltant del còmic... què vos pareix si del primer llibre que 

trieu feu un còmic en castellà i del segon un còmic en valencià? 

Com sou tots uns artistes, sé que ho fareu preciós! Com a mi 

m´agrada! 

Quan ho tingau acabat, cal guardar-ho en la carpeta viatgera i 

quan tornem al cole farem un llibre molt guai amb tots els 

vostres còmics per a la biblioteca d´aula! 

Teniu de temps fins al 23 de Maig. Cadascú s´organitzarà el seu 

temps per arribar amb els dos còmics acabats per aquesta data. 

Si algú acaba més prompte, podeu llegir més llibres en aquesta 

pàgina tan interessant que ens ha regalat el nostre donyet màgic.  

https://ta-tum.com/#welcome


A banda, aquesta setmana: 

- Repassarem la pàgina 161 de matemàtiques. Sense oblidar-

nos de fer també, tots el dies, una divisió amb la prova. 

- Completarem la pàgina 98 de naturals com fem en classe i 

farem els exercicis 3 i 5 de la pàgina 99. 

També m´agradaria que, com fem sempre el dia del llibre, féreu 

una flor amb paper de seda, cartolina,... com més vos agrade i 

amb els materials que tingau a casa. Seria molt divertit que vos 

féreu una foto per tal de compartir-la amb els vostres companys! 

Vos deixe uns enllaços com exemple: 

https://www.youtube.com/watch?v=TSs5xhogV9M 

https://www.youtube.com/watch?v=UwkyE6THc_A  

https://www.youtube.com/watch?v=f5OQXkOdN2w 

I mai oblideu la nostra frase: 

“UNA FORMA D´AVENTURA ES LLANÇAR-SE A LA LECTURA! 

ENDAVANT TOTS I TOTES A L´AVENTURA! “ 

Una abraçada molt forta per a vosaltres i a la vostra família. 

La vostra tutora que sempre està amb vosaltres, 

LYDIA. 
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