SETMANA DEL 16 AL 20 DE MARÇ

TURONINS EN XARXA
#elturoesquedaacasa

Què aconseguim?

Portar amb més
facilitat aquests dies
a casa. Alhora
també crear rutines
i consolidar
coneixements.

Els Reptes, protagonistes d’aquesta setmana
Petites proves que han fet aquests dies més fàcils, divertits i
sorprenents.
Aquesta setmana per fer més entretingut el confinament, cada dia hem penjat
al nostre compte d’Instagram diferents reptes on els nostres alumnes podien
descobrir conceptes a casa i de manera senzilla. Al matí, s’obria el repte i
durant el dia anàvem rebent els resultats d’aquelles metes que els reptes
marcaven. Així, hem pogut veure des de plats elaborats amb molt d’amor i
bon gust a Robafaves dibuixats amb molta traça. Una manera d’estar
connectats a casa i de fer grup per assolir els mateixos objectius.

I la resposta?

Hem estat tots
connectats,
compartint les
nostres
experiències i fent
dels reptes una lliçó

REPTE 1

REPTE 2

REPTE 3

REPTE 4

REPTE 5

Fer una recepta
de cuina

Experiment

Les
matemàtiques de
la roba

Figures i
relaxació

Mataró és cultura
i tradició

Aprenem a
relaxar-nos a casa
amb figures
posturals

Fomentem les
tradicions de la
ciutat on vivim
amb dibuixos

Hem vist plats i
berenars dignes
dels millors
restaurants

Trobar sentit a
per què ens hem
de rentar les
mans sovint
aquests dies

Mesurem amb
els mitjons de la
nostra calaixera
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Treballem a
casa…es pot!
Pot resultar complicat a
l’inici, però si ens creem
una rutina serà més fàcil
A l’espai web de l’Escola
trobareu alguns consells per
poder treballar a casa. Per
tots, és una situació nova i
hem d’adoptar les mesures
que estiguin al nostre abast
per tal de poder continuar
amb la nostra vida
a c a d è m i c a . Pe r f e r - h o ,
comptem amb molts recursos i vies de
comunicació que ens permetran seguir els
continguts que estàvem treballant a les aules.
L’Escola continua activa i treballant a
contrarellotge per tal que tot l’alumnat pugui
seguir el seu aprenentatge. Maneres noves
d’interactuar entre els i les alumnes/as i alhora
noves maneres entre el propi claustre de portar
a terme les seves tasques com a docents. El més
important: la predisposició de tots i totes. És per
això que adquirir una rutina, marcar uns horaris
i disposar d’un espai per poder treballar serà
quelcom bàsic per fer d’aquesta, una situació
d’èxit.

Aquests dies han de servir per seguir amb la
formació pedagògica de tot l’alumnat, però
també per reflexionar i donar el millor de
nosaltres mateixos. Col·laborar amb les
iniciatives docents, fer grup amb els companys
de l’aula i participar en noves maneres
d’aprenentatge.
L’Escola estarà atenta a totes les novetats que
s’esdevinguin sobre la situació que estem vivint i
mantindrà connexió amb les famílies de manera
constant. Continuem treballant i evolucionant
pero des de casa. Com ja sabeu, a nivell de
secretaria, l’Escola també continua activa a
través del correu electrònic:
secretaria@escolaelturo.cat.

EL TURÓ ES MOU!
Al nostre web trobareu una
presentació interactiva amb un recull
d’activitats físiques per poder fer a
casa. Són exercicis que ens permetran
continuar amb la nostra activitat física i
alhora ens faran estar distrets una bona
estona. L’esport és molt important per
al nostre cos i, tal i com fem amb altres
tasques, cal que el practiquem amb
regularitat.
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