Estimades famílies:
Ja ha arribat l’estiu, estem en temps de vacances, és moment de passar-ho
bé, de gaudir, i també de treballar una miqueta. Aquest estiu si voleu els
infants poden acabar el quadern del tercer trimestre que no vam poder fer a
l’escola pel confinament.
En general, a casa, a la mar, a la muntanya, podem seguir fent coses que afavoreixin el
procés maduratiu del raonament lògico-matemàtic i de la lecto-escriptura dels vostres fills o
filles. Aprofitem la present per fer-vos algunes recomanacions per poder ajudar als vostres fills
o filles en aquest procés aprofitant sempre les experiències que van sorgint en el dia a dia. És
important escoltar el vostre fill o filla quan parla. Intentar comprendre el seu punt de vista,
raonant quan s’equivoca, afavorint sempre el diàleg i la comunicació. Podeu confeccionar amb
ells/es un horari per ajudar-los a organitzar la jornada (l’hora que s’aixequen, quan veuen la
tele o juguen, si van a la platja o a la piscina…) Intentar consolidar els hàbits d’autonomia.
Responsabilitzar-los d’algunes tasques domèstiques (guardar les seves joguines, parar taula,
llevar taula, posar la seva roba bruta on cal, fer encàrrecs senzills). Estimular el llenguatge
oral, comentant totes les vivències que vagin tenint, fent-los observar tot allò que els envolta.
Llegiu-los llibres que tinguen interès per a ells/es, després podeu comentar-los, que ells/es els
expliquin…. Aprofitar qualsevol ocasió per comptar i descomptar objectes (comptar cap
endavant i cap endarrere). Buscar números coneguts en els telèfons, cases, botigues, catàlegs de
preus,…Jugar amb ell o ella a jocs de taula: l’oca, parxís, a les cartes, fer trencaclosques; jugar a
jocs de paraules: “paraules que comencen per…?,
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begudes, d’ aliments, de fruites,…” També podeu anotar el seu nom i els
noms dels amics o familiars amb els quals es relacionen a l’estiu, composarlos amb lletres de revistes o de les adhesives. Fer dibuixos variats amb llapis i
colors de coses importants que fem o ens passen. Ajudar-los i recordar-los que han de pintarho bé, etc.
Les activitats que feu amb ells no s’han de fer pesades, ni han de suposar una obligació per als
nens i nens, que especialment han de divertir-se i descansar a l’estiu. No obstant sempre i
haurà un moment per a repassar els llibres del curs i fer activitats noves que els agraden.
Us desitgem un bon estiu i unes bones vacances!

Jessica i Neus

