
INFANTIL 3 ANYS

Benvolgudes famílies:

Mai haguerem pensat arribar a d'aquesta manera a final de curs. I encara que amb

tristor  per  l'acomiadament,  ho fem, com sempre hem procuratt,  amb el  nostre

millor somriure.

Tant  Rosaana com jo  mateixa  volem manifestar  la  nostra  gratitud per  la

vostra participació i esforç totes aquestes setmanes. El contacte amb els nostres

xiquets i xiquetes ens ha reconfortat en gran mesura. Hem intentat ajudar i fer-vos

més suportable aquesta situació. De tot cor, esperem haver-ho aconseguit.

Bon estiu i fins aviat!         

ACTIVITATS RECOMANADES 15-18 JUNY

Conta'ns el que vulgues que t'escoltem:

Aquesta última setmana de classe podeu enviar un àudio o vídeo explicant tot allò

que us abellisca i se us ocórrega. Per exemple, podeu aprofitar aquests últims

dies  per  a  enviar  missatges  als  vostres  companys  i  companyes  de  classe

desitjant-los un bon estiu.

 Esperem veure'ns prompte al cole per a explicar-nos les nostres vacances.

Artistes en acció:

-ACTIVITAT LLIURE: Aquesta última setmana de classe apliqueu qualsevol tipus

de  tècnica  plàstica  i  materials  per  a  posar  en  marxa  la  vostra  creativitat  i

imaginació. Per exemple, podeu fer un quadre o dibuix per als vostres amics i

amigues. A les vostres mestres, també, ens encantarà veure eixes obres d'art.



-ADEU  CALOR,  HOLA PAIPAY:  El  nostre  amic  Curtis  té  una  última  idea  molt

refrescant. Us proposa que us feu vosaltres mateixos un ventall molt especial i

diferent  que es diu paipay.  Podeu fer-ho amb diferents materials i  amb formes

variades . Ací teniu alguns exemples que us allleujaran de la calor de l'estiu.

Aquesta serà l'última setmana en la qual estarà funcionant el nostre grup de Whatsapp
“Pintors de somriures”. Així que, esperem amb gran il·lusió els vostres missatges.

A més, al final d'aquesta setmana, us facilitarem recomanacions per a l'estiu. Gràcies. 

“No olvidemos que, pase lo que pase, podemos pintar con mil colores”


