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COM PODEM AJUDAR AL NOSTRE FILL/A? 

• Respectar el ritme d’aprenentatge del nostre fill/a: cada nen/a és diferent, 

no avançar-nos. 

• Confiança recíproca : família-escola, escola-família. 

• Valorar les seves produccions. 

 

 

ACTIVITATS QUOTIDIANES QUE AJUDEN A APRENDRE A LLEGIR I 

ESCRIURE: 

• Llegir-los una estona cada dia. 

•  Anar a la biblioteca municipal. 

•   Aprofitar qualsevol situació quotidiana que requereixi una lectura: cartells, 

programacions d’activitats, instruccions de jocs, etc. 

•  Escriure la llista de la compra. 

•  Escriure una nota per comunicar alguna cosa a la mestra, al germà, etc. 

•  En algun dinar familiar escriure el menú. 

•  Jocs: el penjat, sopa de lletres, etc. 

•  El racó dels missatges familiars. 

•  Escriure  una recepta. 

•  Tenir una agenda familiar i escriure diferents coses: aniversaris, festes etc. 

 

 



MATEMÀTIQUES 

• Jugar als jocs de taula tradicionals (oca, parxís, cartes, dòmino, marro, 

xinos, ...). 

• Fer intervenir els fills i les filles a l'hora d'anar a comprar alguna cosa, jugar 

amb euros a comprar i vendre. 

• Fer preguntes de càlcul mental en situacions quotidianes: quants coberts 

necessites per parar la taula? saps quants anys tens més que el teu germà? 

quantes mandarines has d'agafar si cadascú en vol dues? 

• Jugar amb ells a jocs de construccions, trencaclosques, mosaics, etc. 

• Familiaritzar-los amb la calculadora (mòbil, ordinador, ...).  

• Familiaritzar-los amb el rellotge.  

• Buscar dies concrets en el calendari: aniversari, quin dia anem a esport, 

quan anirem de vacances, .... 

 

 

 

LLEGIR I ESCRIURE 

• Llegir és un regal, cal que el nen/a gaudeixi fent-ho. Mai l’hem de concebre 

com a càstig o obligació. 

•  Fer de model lector, ens han de veure llegir. 

•  Entendre l’error com una oportunitat per aprendre. 

•  Tenir en compte que a cicle inicial els nens i nenes escriuen amb ortografia 

natural. 

 

 

 

 



 

 

 


