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COM PODEM MILLORAR L’APRENENTATGE DELS NOSTRES FILLS 
I FILLES ? 
 

• Revisar des de casa i cada dia l’agenda. 
 

• Dedicar un mínim d’una hora diària a estudiar i fer els deures, en 
tinguin o no –sempre poden repassar allò que s’ha donat durant el 
dia. Penseu que, com tots els hàbits (tots sabem quant costa, per 
exemple, acostumar-los a raspallar-se les dents cada dia sols!!!), 
costarà d’introduir, però hem de ser constants i tenir molta 
paciència. Per això és bàsica la vostra col·laboració, pares, no ho 
podem fer des de l’escola. 

 
• Vigilar com presenten la feina que facin.________________________ 

Per exemple, han de copiar els exercicis del llibre sense faltes 
d’ortografia. 
Tota la feina que se’ls encomana poden fer-la. Que el “no ho 
entenc” no serveixi d’excusa per deixar-la de fer. Penseu que 
sempre compta més un exercici mal fet que un en blanc. 

 
• Controlar si hi ha notes a l’agenda per dur-les signades a l’endemà. 

 
• Revisar el material de visual i plàstica que es necessita. 

 
• Revisar, de tant en tant, la motxilla. Mirar com estan els llibres, 

llibretes, ... pel que fa a l’estat de conservació. 
 

• Fer que l’espai on estudiïn sigui l’adequat, la llum, la taula... sense 
televisió ni música. 

 
• Que els seus fills sàpiguen que els pares estan al seu costat, que els 

importen. 
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