
LA FAMÍLIA

Las famílias son las

brújulas que nos guían.

Son la inspiración para

llegar a grandes alturas,

y nuestro consuelo

cuando ocasionalmente

fallamos.

Brad Henry



A la classe recordem el conte que ens

havia explicat l’Anna durant el

confinament…

“ UNAGRAN FAMÍLIA”

Expliquem les diferències entre

famílies, com és la nostra , si

coneixem de diferents… i arribem a la

conclusió de que cada família és

única!

Expliquem coses importants de la

nostra família i recordem els vídeos

enviats durant el confinament…

Ja ens coneixem tots i totes una

miqueta més!



La família pels infants

suposa el seu vincle més

proper, on se senten

estimats, segurs i els éssers

més importants per ells i

elles.

Aquests dies i en la situació

que vivim la família adquireix

encara un paper més

important.

Aquest curs considerem que

no podíem començar sense

parlar d’aquest pilar tan

important









Després de mirar els

diferents dibuixos

realitzants toca reforçar

la consciència de l’esquema

corporal.

Els infants de P5 sí que

saben qui és… els altres

l’han conegut aquesta

setmana.

Es diu Vicente i en ajuda a

conscienciar-nos poc a poc

de totes les parts del cos.

Ens ha fet mouren’s molt!

Amb ell treballem

moviment, la lateralitat….

Vicente és molt divertit!



Aquesta setmana les

estones de joc matinal

s’han centrat en el joc

simbòlic i hem aprofitat per

jugar a les famílies.

El joc simbòlic apareix al 

mateix temps que es 

desperta la imaginació i 

quan s’adquireix un 

llenguatge més

estructurat. 

L’infant té interés pel que 

fa l’adult i volen entendre-

ho i imitar-ho .

Així d’aquesta manera 

estableixen un pont entre 

el món fictici i el real.



RACÓ 

AMB 

MOLT 

D’AMOR!



https://youtu.be/cdrrfh9sx90

Existeixen tantes famílies com grapats

de botons! Comptem? N’hi ha molts, 

pocs? Quants necessito per la meva

família?

Nosaltres expliquem la nostra a partir 

de les fotos que ens vau fer arribar! I….

Si les convertim en un grapat de botons?

Doncs aquí teniu el resultat!

Les obres d’uns grans ARTISTES!







ESTÀ CLAR QUE AQUEST CURS TENIM UNA ALTRA 
FAMÍLIA…

LA FAMÍLIA D’INFANTIL A.
UNA FAMÍLIA QUE A MESURA QUE ENS ANEM 

CONEIXENT FA QUE CREIXI LA COMPLICITAT, LES 
PARAULES BONIQUES I LES GANES DE COMPARTIR 

VIVÈNCIES.
UNA FAMÍLIA TAMBÉ UNIDA PER UN FIL INVISIBLE….



AVIAT 
TINDREU 
NOVES 

NOTÍCIES….


