




 

 

 

 

EN QUIN MOMENT EVOLUTIU ESTAN ELS 
NOSTRES NENS I NENES?(6 a 8 anys) 

 

 
DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR 

-Van enfortint el control sobre la seva postura i la respiració. 

-Afermen la lateralitat. 

-Dominen el seu cos. 

-Són capaços de mantenir l’atenció més temps. 

 

DESENVOLUPAMENT COGNITIU 

-Organitzen el seu pensament a partir de les seves experiències i vivències. 

-Necessiten relacionar-se amb el seu entorn constantment. 

 

DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE 

-Necessiten comunicar-se amb els altres. 

-Entren en el diàleg socialitzat. 

-Articulen els sons de la seva llengua. 

 

DESENVOLUPAMENT  PERSONAL 

-Comencen a adonar-se que són persones úniques i es van formant una identitat 
personal. 

-Prenen consciència de la pertinença al grup. 

-Senten especial interès pel que pensen els adults. 

-Mantenen relacions amb els iguals, encara són inestables. 

 



 

 

Com podeu ajudar  
als vostres fills? 
 
 

• Ajudar-los a adquirir una bona autoestima per tal de que agafin confiança i 
seguretat en sí mateixos. 

• És important que juguin. El joc també educa, tant el que té regles com el 
lliure. 

• Dormir 10 hores cada dia, per estar descansats i augmentar el seu grau de 
concentració i atenció. 

• Esmorzars saludables: fruita, entrepans... No abusar de la brioxeria 
industrial: donuts, croisants, magdalenes... 

• Motivar-los per aprendre, llegir contes amb ells, portar-los a comprar, fer 
llistes, sortir a la muntanya, al teatre.... Fer-los explicar què han fet a 
classe, interessar-se pel que estan fent, visitar junts el bloc de l’aula i 
l’escola... 

• Arribar puntualment cada dia, tant al matí com a la tarda, per no trencar el 
ritme de l’aula. 

 

 

 



Jump Math 

• Mètode elaborat per matemàtics. Utilitzat des de fa més de 10 anys. Els 
resultats fets en diferents estudis són molt positius.  

• Mètode que permet a la totalitat dels alumnes adquirir els conceptes 
que es treballen.  

• JumpMath creu que TOTS els alumnes són capaços d’aprendre 
matemàtiques: 

– Fomentant un ambient positiu d’aprenentatge i de confiança. 

– Mantenint la participació i l’atenció dels alumnes pujant el nivell de 
forma gradual. 

– Presentant les sessions de forma seqüencial i afavorint els 
descobriments per part dels alumnes. 

– Utilitzant l’avaluació continuada per garantir que tos els alumnes 
aprenen i cap es queda enrere.  

 

 

 

 



Agenda 21 
Projecte triennal on tota la comunitat  

escolar: alumnat, professorat, 
menjador i famílies s’ha d’implicar per 
tindre èxit! 

 
A nivell d’escola: 
1. Reciclatge i reducció de residus: menys 

embolcalls d’esmorzars 
2. Patis nets 
3. Alimentació més saludable 

 
Per cicle treballem temes en més 

profunditat. 
Les famílies se’ls demanarà també ajuda 

per intentar millorar l’alimentació i 
reduïr els residus en quant als 
embolcalls dels esmorzars. 

S’agraïrà la participació o oferiment de 
qualsevol persona per a aquestes 
tasques. 

 
 
 



1r Trimestre: 

Cinema al Centre Cívic: 11 d’octubre 

Sortida de tardor: 10 de novembre 

Circ de Nou Barris: 18 de desembre 

 

2n Trimestre: 

Museu del Disseny de Barcelona: ? 

Sortida de música al Caixafòrum: 11 de febrer 

Colònies: 21,22, 23 de març 

 

3r Trimestre: 

Per concretar 

 

Sortides i Colònies 
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http://bit.ly/2cPO1jF
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