
INFANTIL 3 ANYS, CURS 2019-2020

A l'atenció de les famílies:

Aquest curs atípic ens ha obligat a impartir l'ensenyament a distància durant el tercer

trimestre. Esperem retornar a la normalitat educativa el pròxim setembre però encara ens

queden  els  mesos  d'estiu  fins  que  puguem  acudir  al  centre.  Ací  adjuntem  algunes

recomanacions que ens facilitaran la tornada i una millor adaptació a les rutines escolars.

RECOMANACIONS PER A L'ESTIU

 En aquest  enllaç  teniu  activitats  que  ja  vam proposar  la  primera  setmana de  la
quarentena i que podeu aplicar aquest estiu. A més, també trobareu els enllaços dels
vídeos i cançons que s'han treballat a classe habitualment.

https://12fa2603-2407-5d93-d2e6-789a72c3925c.filesusr.com/ugd/7b78eb_47d82ac50c2e46a9980cc9fa1dc1ece6.pdf

Dibuixar la figura humana amb totes les parts del cos i els màxims detalls possibles.

Escriure i/o copiar el seu nom propi, de familiars o companys.

Reutilitzar material didàctic del projecte Castòria (quaderns, contes, fitxes de traç...)

Realitzar alguna de les activitast ja proposades al llarg d'aquest tercer trimestre i que

teniu disponibles a la web del centre www.ceippintorcastell.com

És recomanable que s'establisquen alguns moments de rutines i hàbits de treball en

els quals el xiquet/a romanga assegut i concentrat mentre realitza algunes activitats.

És convenient reforçar l'ús de la pinça (índex i polze) a l'hora d'utilitzar el llapis o

pinzell.  Quan  pinten  o  escriguen,  comproveu  si  estan  agafant   correctament  els

utensilis. Repetir “Pinça, pinceta ben agafadeta”.

https://12fa2603-2407-5d93-d2e6-789a72c3925c.filesusr.com/ugd/7b78eb_47d82ac50c2e46a9980cc9fa1dc1ece6.pdf
http://www.ceippintorcastell.com/


ACLARIMENT: No cal angoixar-se fent activitats cada dia. Però sí seria convenient

triar el moment que més convinga per a realitzar-les de manera que més motiven als

xiquets/es. Igualment podeu fer-ne altres activitats i jocs de la vostra elecció.

Allò més important  i  fonamental  aquest  estiu és divertir-se en família,

jugar i socialitzar-se amb els seus iguals en la mesura que siga possible. 

NOTA: Per motius de seguretat sanitària no podrà realitzar-se la reunió 

informativa de final de curs de la classe Infantil 3 anys. Pel que, al llarg 

d'aquest mes de juny, contactaré amb vosaltres personalment via 

telefònica per a realitzar una tutoria individualitzada en la qual podreu 

resoldre tots els vostres dubtes i inquietuds. Atentament, Rocío.


