
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT D’AQUESTA ETAPA 

 

 

En aquest cicle els/les alumnes experimenten un notable desenvolupament 

psicomotor, cognitiu, personal i social i un gran avenç en l’adquisició del 

llenguatge. 

 

 

 Desenvolupament social i afectiu  

 

 L’infant comença a relacionar-se fora de l’ambient familiar i l’escola té 

un paper important perquè fa de introductora a la societat. 

 En aquesta etapa el nen es converteix en un ésser veritablement social.  

S’interessa pel que pensen els adults. Mantenen bones relacions amb els 

companys i tenen necessitat de pertànyer a un grup. 

 

 

 Desenvolupament cognitiu 

 

 En aquesta edat entren a l’etapa de les operacions concretes. El seu 

raonament es torna més lògic i l’apliquen als problemes o a les situacions de la 

vida real. Organitzen el seu pensament a partir de les vivències. 

 

  

  Desenvolupament del llenguatge 

 

 Necessiten comunicar-se amb el món exterior i amb els altres de manera 

que entren en el diàleg socialitzat. 

 

 

 Desenvolupament personal 

 

 Comencen a adonar-se que són persones diferents de les altres amb 

sentiments i pensaments propis, de manera que caminen cap a l’aclariment de 

la seva identitat personal. 

 

 

 Desenvolupament psicomotriu 

  

Els nens i nenes d’aquesta etapa augmenten progressivament la 

competència motora. Milloren molt les seves habilitats sensoriomotrius i la 

majoria dels infants gaudeixen molt d’aquest tipus d’activitat. 



 

HÀBITS ESCOLARS 

 

 Es continuen treballant els mateixos hàbits que es van iniciar a Ed. Infantil. 

 

 HÀBITS PERSONALS 

 

 

 HÀBITS DE RELACIÓ 

 

 

 HÀBITS DE TREBALL I ESTUDI 

- Bona presentació dels treballs. 

 - Ser constant en l’esforç. 

 - Ser capaç d’organitzar-se el temps. 

 - Aconseguir autonomia de l’adult. 

 - Preparar-se el seu material 

 

 

 L’HÀBIT D’ATENDRE 

L’atenció és imprescindible per a aprendre. 

Quan donem una consigna 1r demanem que ens mirin els ulls per a 

assegurar-nos que han entès el que han dit. 

 

 

 L’HÀBIT DELS DEURES  

 

Treballa la responsabilitat i ajuda a repassar els aprenentatges a casa. 

Porten un llibre de lectura cada setmana que han de presentar quan 

l’acabin de llegir.   

Cal que els vostres fills/es llegeixin diàriament una estona amb vosaltres, 

per tal de poder millorar tant la velocitat com la comprensió lectora. 

Cal que reviseu els deures per assegurar que els han  realitzat 

correctament  i  que tenen cura de la presentació d’aquests. 

 

 


