L’ESCOLA A CASA
La col·laboració entre les famílies i el centre educatiu sempre ha
estat una prioritat per aconseguir els màxim desenvolupament dels
infants.
En aquest moment de pandèmia, i principalment en els casos de
confinament i quarantena, aquesta col·laboració encara és més
important, donat que les nostres cases es converteixen també en
escoles. Podem parlar de “L’Escola a casa”.
Per ajudar-vos a desenvolupar tasques educatives a casa, vos
proposam els següents consells.

Com ajudar els nostres fills i filles?
1. Garantint el benestar físic i psicològic dels infants. La salut
física i mental és bàsica per poder aprendre.
2. Creant un entorn familiar agradable i estimulant, que fomenti
el desig d’aprendre.
3. Ajudant en l’organització de les activitats quotidianes.
4. Donant ànims a l’hora fer les tasques i felicitant-los quan ho
hagin fet.
5. Revisant les tasques i ajudant-los quan ho necessitin.
6. Mantenint el contacte amb el tutor/a a través del classdojo.
7. Informant al tutor/a de les dificultats tecnològiques que hi
pugui haver a casa (manca de connexió a internet, no
disposar d’ordinador, desconeixement de les aplicacions que
s’utilitzen...).

Consells pels vostres fills/es.
POSA'T UNA HORA PER
AIXECAR-TE
Si és possible que sigui la
mateixa cada dia. És
important que no perdis la
rutina!
ARREGLA'T
Abans de començar a
treballar, dutxa't i vesteix-te
com si fossis a anar a
classe.

PREPARA L'AMBIENT
Cerca un lloc tranquil i amb
bona il·luminació a casa on
puguis fer les tasques
sense distraccions.
POSA'T UN HORARI
Fes-te
un
horari
de
“classe”. Això t’ajudarà a
establir rutines.

CUIDA ELS DESCANSOS
Fes pauses i cerca altres
coses que puguis fer (jocs,
esport, llegir, etc.).

FES UNA LLISTA DE
TASQUES
Fes una llista amb tot allò
que hagis de fer. Ho pots
apuntar l'agenda.
Lliura els treballs el dia
acordat.
SEGUEIX LES
INSTRUCCIONS
Realitza les activitats com
si estiguessis a classe,
seguint les indicacions que
t’hagin donat. Si tens
dubtes posa't en contacte
amb el professorat, que
amb molt de gust t'atendrà.

