RECOMANACIONS I TASQUES D’ESTIU curs 17-18
Benvolgudes famílies,
Ara que ja s’acaba el curs i els nens i les nenes estaran uns mesos de vacances, és
important que no perdin el fil de tots els aprenentatges que han anat fent al llarg del curs,
és per tant un moment ideal per practicar gran varietat dels continguts educatius treballats
d’una manera totalment lúdica i diferent.
Durant el curs han avançat .en hàbits d’autonomia personal, pintar, resseguir, escriure,
llegir, comptar, …us recomanem doncs que aprofiteu aquesta ocasió per gaudir i aprendre
amb ells, buscant estonetes per treballar junts, repassant tot això que han estat aprenent,
així no ho oblidaran i continuaran avançant. També estaria bé que els féssiu responsables
d’alguna tasca diària reforçant així els hàbits treballats (recollir joguines, ajudar parar taula,
vestir-se sols, etc…).
Sabem que tenim per endavant un gran període on hi ha d’haver temps per tot, el més
important però serà per gaudir de la família, dels amics, de la natura, de l’oci, per jugar,
per descansar, per passejar, etc...
Voldríem destacar una qüestió imprescindible tant a l’estiu com al llarg dels curs, és la
lectura. No oblideu dedicar una estoneta de lectura cada dia ,és molt important mantenir
l’hàbit lector durant les vacances. Els més petits serà el pare o la mare qui haurà de llegir el
conte, però els que ja comencen a llegir ho podran fer ells sols, sempre amb l’ajuda d’un
adult. Per anar adquirint un bon hàbit lector és molt bo que a casa es fomenti també la
lectura diària. Us hi animem!
També ens faria molta il·lusió rebre notícies dels vostres fills durant aquest període
vacacional, per això us animem a que engresqueu als vostres petits a enviar-nos alguna
petita carta o postal del lloc on estigueu passant les vostres vacances o allà on aneu de
viatge...Les podríeu enviar a l’adreça de l’escola: c/ Sant Sebastià, 34- 08191 Rubí, indicant
el curs que farà l’infant el proper any. Serà un goig i un gran record retrobar-les al setembre
i poder-les comentar juntament amb ells.
L’estiu és un moment ideal per gaudir aprenent, aprofiteu aquests mesos per aprendre amb
els vostres fills i sobretot per gaudir al màxim d’ells.
Molt bon estiu famílies... ens retrobem al setembre!!
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