
Les feines d’escola arriben a casa. Com 
ajudar als nostres fills?

Curs 2015-2016

Sandra Moreno de Sannicolàs
Pedagoga i Educadora Social

Especialista en Intervenció Familiar



QUIN ES EL NOSTRE OBJECTIU RESPECTE A L’ESCOLA? 

QUÈ VULL QUE DESENVOLUPI EL MEU FILL/A PER MITJA DE L’ESCOLA? 

QUÈ APREN EL MEU FILL/A A L’ESCOLA?



OBJECTIUS 
educatiu  amb els 

nostres fills  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Accedir a la cultura/ als coneixements/                                                  
als continguts acadèmics.  

Autònom – Responsable.

Habilitats socials i personals (empatia, expressió de                
sentiments, capacitat de tolerar les frustracions…).

Desenvolupar uns valors personals (respecte, solidaritat…)

Desenvolupar una bona autoestima.
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LECTURA 


Base dels aprenentatge, eïna bàsica de les assignatures instrumentals (llengües i matemàtiques)


Desenvolupar la creativitat, la imaginación, valors, sentiments, coneixements…


COMPRENSIÓ LECTORA: Entendre el que llegeixen

- Modelatge.

- Acompanyament: De la proximitat a l’autonomia

                               Marcar un temps al dia.

                               Preguntes sobre el test:

                                   Què li pasa al protagonista?, Com se sent? Tu que faries?… 
-Llibre d’acord al seu nivell de lectura (No per edat!!) 
-Motivació: Interes de l’infant, tipus de lletra, imatges…
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DEURES A CASA 

en contra A favor

- Desprès de la jornada escolas

el temps restant és per estar en familia.


- Els infants tenen dret a temps lliure, per tant

les tasques s’han de enllestir a classe.


- Els deures porten a males relacions entre pares 
i fills/es.

Deures repetitius Deures creatius
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Temps de descansTemps dels infants

Planificar la tarda: Temps d’oci, temps d’extraescolars, temps de deures.
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Moment de deures: 


             PROCURAR QUE SEMPRE SIGUI EL MATEIX MOMENT: HÀBIT

             EVITAR COMUNICAR MOMENT NEGATIU


Espai: Establir un espai específic.

                 Llum natural, lloc tranquil -sense elements de distraccions: Treballem l’atenció sostenida. 


Generar preguntes: Per treballar l’autonomia i la responsabilitat  

                  Tens deures avui? Quan tens un examen? 
                   Tens tot el material que necessites? 

Hàbit: mirar l’agenda (de la setmana).

Ensenyar a planificar/organtzar-se:  Dificultat media, molta dificultat, fàcil. 

                                   Temps de descans (20´, 30´, 45´)


                                                                  Corba de l’atenció

ABANS DE FER DEURES
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DURANT ELS DEURES

Procés d’autoinstruccions:  a) LLegir

                                               b) Pensar

                                               d) Decidir

                                               c) Fer

                                               d) Repassar

Tècniques d’estudi: a) Lectura ràpida

                                b) Lectura comprensiva (subrallat)

                                c) Resum — Esquema

                                d) Memorització

                                e) autoavaluació o avaluació externa

Habituar-se a buscar les solusions en fons externes

Via percepció sensorial preferent:

       Visual: Apren per imatges

       Auditiva: Apren per sons

       Kinestètica: Apren per sensasions, emocions



DESPRÈS ELS DEURES

Què fem si s’ha deixat material d’estudi a l’escola? 

Qué fem si no entèn el problema? 

Hem de corregir els deures dels nostres fills? 

Què fem si no acaba els deures o no els fa? 

En quin moment es dona els deures per acabats?



VALOREM L’ESFORÇ MÉS QUE EL RESULTAT
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WEBS PER APRENDRE

Edu365.cat Edu3.cat

Petita Xarxa Zona Clic

  Vedoque    Educapeques

Educa PrimàriaEduca Secundària Do2Learn

Creena Webclip

Educalandia   La Motxilla

http://www.edu365.cat/
http://www.edu3.cat/
http://www.petitaxarxa.cat/
http://clic.xtec.cat/
http://www.vedoque.com/
http://www.educapeques.com/
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/en
http://www.educa.jcyl.es/zonasecundaria/en
http://www.dotolearn.com/
http://misprogramaseducativos.blogspot.com.es/
http://www.escolesfasia.cat/web/espai-academic/alumnes/%60http://www.tv3.cat/webclip/
http://www.educalandia.net/
http://www.ceip-diputacio.com/la%20motxilla.htm
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Diccionari de català Traductor

Mapes

http://www.dicdidac.cat/
http://www.opentrad.com//ca/inicio?idioma=ca
http://www.xtec.cat/web/recursos/socials/mapes
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WEBS PER PRACTICAR MECANOGRAFIA

Interdidáctica   El reto de Hexamano

  Jocs de les Lletres Òmnia   Mecanografía en la 
Prehistoria

  Curs de Meca per Nivells    Pluja de Lletres

  Vedoque en Apuros    Joc del Teclat

 
 

http://www.interdidactica.com/jugar.php?lan=es&game=me
http://vedoque.com/juegos/mecano/elreto.html
http://www.xarxa-omnia.org/ccbc/jocs/lletres-2.html
http://vedoque.com/juegos/mecano/prehistoria.html
http://www.vedoque.com/juegos/mecano/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos/lluviadeletras/juego02_lluviadeletras.html
http://www.vedoque.com/juegos/mecano/muro.html
http://www.bigbrownbear.co.uk/keyboard/index.htm




Moltes gràcies 


