




EN QUIN MOMENT EVOLUTIU ESTAN ELS 
NOSTRES FILLS I FILLES?(8 A 10 ANYS) 

DESENVOLUPAMENT MOTRIU I PERCEPTIU: 

-Li agraden els esports i jocs de moviment i s’entrega amb  entusiasme. 

 

DESENVOLUPAMENT COGNITIU: 

-Té curiositat pel món que l’envolta. 

-La memòria està en el seu millor moment. 

-Té capacitat per raonar i fer deduccions. 

-Augmenta la seva capacitat de ser responsable i de prendre iniciatives. 

 

LLENGUATGE: 

-És l’etapa de confirmació de la lectura, el nen/a llegeix més àgilment i és capaç de 
reflexionar sobre el que llegeix. 

-El seu discurs cada vegada té més coherència. 

 

AFECTIU: 

-Té necessitat d’afecte i que el felicitin per les feines ben fetes.   
 

 



• 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. 

• Ensenyeu als vostres fill/es a organitzar-se el temps establint un horari funcional i 
a la vegada flexible  que li permeti conèixer en cada moment el que pot fer. 

• Dormir de 8 a 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. 

 

 

 

 

 

Com podeu ajudar  
als vostres fills? 
 
 



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. 
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