




EN QUIN MOMEMT EVOLUTIU ESTAN ELS 
NOSTRES FILLS I FILLES?(10-12 ANYS) 

DESENVOLUPAMENT MOTRIU I PERCEPTIU: 

• Estar ple d’energia. No es cansa de jugar, practicar esports, moure’s. 

 

DESENVOLUPAMENT COGNITIU:  

• Li costa controlar els seus impuls. 

• Cal començar a confiar en ell/a, quan s’ho mereixi. 

• Se li han d’anar donant responsabilitats perquè tot té més sentit per ell/a si ho assumeix com  a tal 

• Desitgen ser acceptat pels adults i poden arribar a dir “mentides” i a no reconèixer els seus errors. 

• Volen llibertat però no saben organitzar-se. 

• Entre els deu i onze anys es produeixen uns canvis importants, tenen canvis d’humor, es produeix 
un canvi  físic, degut a la qüestió hormonal 

 

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: 

•  No té sense dificultats de relacionar-se. 

•  Es mostra cooperatiu i participa molt de les activitats. 

 

 

 



• Treballant conjuntament pares i mestres, seguint una mateixa línia. 

• Ensenyant-los o ajudant-los a organitzar-se. 

• Reconeixent i valorant les coses ben fetes i el seu esforç. 

• Ajudant-los a madurar, donant-los responsabilitats i exigint que les 
compleixin a casa i a l’escola. 

•  Fomentar la seva autoestima. 

• Mostrar interès pels seus estudis i els seus problemes. 

• Dormir de 8 a 10 hores cada dia, per estar descansats i augmentar el seu 
grau de concentració i atenció. 

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

 

Com podem 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. 

 
 
 



NORMATIVA CURS 2017-18 

http://bit.ly/2cPO1jF
https://barolucio.wordpress.com/4-organitzacio/
https://barolucio.wordpress.com/4-organitzacio/
https://barolucio.wordpress.com/4-organitzacio/
https://barolucio.wordpress.com/4-organitzacio/



