
         FULL INFORMATIU P3 

 

 

RECOMANACIONS: 

I A L’ESTIU, QUÈ PODEM FER? 

 

 

Tot canvi suposa un període d’adaptació. Els  nens i nenes de P3 

començaran una nova etapa. Cal preparar-los perquè al setembre comencin 

amb més seguretat. Tot seguit us donem uns consells per treballar-los durant 

l’estiu, abans de l’inici de l’escola. 

 

1. Parlar de l’escola amb normalitat: sense pors, amb alegria… 

2. Visitar l’espai on aniran: Tindran una escola nova. 

3. Treball d’hàbits: Els hàbits són necessaris per augmentar l’autonomia i 

seguretat. Els adults som per ells un model a seguir, imiten el que veuen. 

Hem de donar-los l’oportunitat de provar,  de fer les coses per sí sols. 

L’estiu és un bon moment per fer les coses amb temps, sense preses. Us 

suggerim alguns hàbits a practicar amb els vostres infants aquest estiu: 

o Vestir-se i despullar-se (cal ajudar-lo posant-li roba còmoda). 

o Anar al lavabo i eixugar-se sol. Si encara no heu tret els bolquers al vostre 

fill/a, traieu-los-hi! 

o Autonomia a les hores dels àpats: utilitzar forquilla i cullera, i menjar de tot 

i sencer (evitar xumets i biberons). 

o Rentar-se la cara i les mans i ser conscients dels moments en què cal fer-

ho. Mocar-se. 

o Recollir les joguines (amb una mica d’ajuda, si cal). 

o Portar un horari regular a l’hora d’anar a dormir i de despertar-se. 

o Respectar-los el ritme de les migdiades. 

o Incorporar petites passejades a la dinàmica familiar (sense cotxet). 

o Posar límits. Saber dir “sí” i “no”. 
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4. Treball de llenguatge: Convidar-los a conversar utilitzant un llenguatge 

correcte. Escoltar-los. Mirar i explicar contes. 

5. Treball manipulatiu: Plastilina, pintar, trencaclosques… 

6. Treball d’observació: Anar a la natura, passeig pels carrers, parcs… fent 

conversa . 

 

 

Bones vacances i fins al setembre! 

 

Equip de mestres. 

 

Santa Perpètua de Mogoda, 28 de juny de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


