Pla de Confinament INFANTIL
Estarem uns dies a casa però seguirem en contacte
i aprenent tots junts!
Tasques amb paper
Els alumnes s’emportaran la carpeta amb tasques de
grafomotricitat, matemàtiques o llengua per seguir
practicant i aprenent des de casa.
Amb les tasques en paper volem que els alumnes puguin practicar a casa de
forma autònoma els aprenentatges que estem treballant a l’aula i que
continuarem quan tornem a l’escola.

Videoconferència
Cada dia farem tres connexions de videoconferència.
Les sessions seran amb tot el grup estable i tindran una
durada aproximada de 30 minuts. Les connexions seran:
★ A les 9h per fer les RUTINES
★ A les 11h per fer una activitat de JOC
★ A les 15h per explicar un CONTE
Rebreu un missatge a l’adreça de correu electrònic amb
l’enllaç.
Amb les videotrucades volem mantenir els vincles amb els alumnes i poder
continuar amb les rutines i hàbits d’escola.
Si no es disposa de les eines necessàries o bé no té a prop algú que el pugui
ajudar no caldrà connectar-se.
A la connexió de les 9h farem les RUTINES com si estiguéssim a la catifa de
l’aula, ens direm bon dia, cantarem cançons, mirarem qui som i farem
activitats de consciència fonològica.
A la connexió de les 11h les propostes seran de JOC, intentarem que siguin
variades i de moviment amb activitats relacionades amb les especialitats:
anglès, música i psicomotricitat.
A la connexió de les 15h explicarem un CONTE volem que els nens i nenes
gaudeixin del món imaginari, canalitzin i despertin sentiments, emocions,
pensaments… i podrem treballar el llenguatge fent converses i preguntes.
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Trucada telefònica
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Les famílies que no us pugueu connectar a cap
videoconferència durant els 10/14 dies de confinament
rebreu una trucada telefònica de la tutora del vostre fill/a. La
trucada la realitzarem dins l’horari escolar i en número ocult
(despengeu-lo).
Amb les trucades volem mantenir el contacte amb cada una de les famílies i
fer un acompanyament emocional.

EVTinfantilacasa
A més a més, us oferim un Google sites d’educació infantil,
EVTinfantilacasa. Creat per les mestres amb material propi
on hi trobareu:
★ Pàgina inicial
★ Rutines BON DIA!
★ Rutines de Consciència Fonològica
- Jocs d’escoltar
- Rimes
- Paraules i frases
- Consciència de síl·labes
- Sons inicial i final
- Fonemes
★ Contes
★ Càpsules setmanals: vídeos de les mestres amb
propostes d’activitats
Per accedir-hi:
https://sites.google.com/vedrunatona.cat/evtinfantilacasa
Amb el google sites EVTinfantilacasa volem seguir creant vincle i despertant
curiositat a cada un dels alumnes.
Per adquirir hàbits és imprescindible crear rutines. Volem seguir sent presents
a les cases de tots els nens i nenes.
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