
Estimades famílies:

Aquestes setmanes sabem que són complicades per a tots nosaltres. I més encara per als

nostres xiquets i xiquetes. El canvi de les rutines ens afecta en el dia a dia i no sabem quant

temps durarà aquesta situació.

El Claustre del centre i l'equip d'Infantil hem decidit fer-vos arribar setmanalment algunes

activitats  per  a  realitzar  amb  els  vostres  fills/filles  adients  al  seu  nivell.  Amb  aquestes

recomanacions no es tracta de que us angoixeu fent treball propi del curs escolar però sí pugueu

reforçar i potenciar les capacitats dels vostres fills /es mitjançant una sèrie de senzilles propostes.

Tot sempre es realitzarà amb caràcter voluntari i amb la finalitat de no trencar el nexe amb l'escola

i els aprenentatges adquirits.

D'altra banda adjuntem els enllaços de les cançons,  contes i  vídeos que utilitzem més

sovint en classe perquè gaudiu cantant i ballant tots junts en família.

Si necessiteu resoldre dubtes de qualsevol tipus podeu utilitzar els canals de comunicació

habilitats. Estem a la vostra disposició. La comunitat educativa necessita de la nostra unió més

que mai.

Tingueu present que l'alumnat d'Infantil està iniciant-se en la etapa escolar.Tenen molt de

temps per a continuar formant-se i créixer com a persones

Ara és moment  d'afrontar  aquesta  situació de la  millor  forma possible,  cada família  té

diferents possibilitats i necessitats personals que els docents comprenem i respectem al màxim.

Per això, només intentem servir-vos d'ajuda en tot el possible.

Per als nostres bombonets molts besets i una súper abraçada. Us volem moltíssim i us

trobem a faltar. Sou molt valents, uns campions i uns súper herois. Estem segures que ajudareu

molt als papis i mamis a casa aquests dies. A més, també sabem que esteu fent uns dibuixos

preciosos perquè a la nostra escola som tots i totes molt artistes.

Prompte tornarem a ballar, cantar, pintar, riure i jugar amb tots els nostres amics i amigues

en la millor escola del món. El nostre estimat col·legi PINTOR CASTELL!

Gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració i comprensió.

Molts ànims! Fins prompte. Atentament, tot L’Equip d’Educació Infantil.

“El que resiste, gana”. Camilo José Cela.

“Dejando al tiempo que haga de las suyas, que es el mejor médico de éstas y de otras

mayores dificultades”. Cervantes, El Quijote.


