El claustre del CEIP de Pràctiques ha volgut recollir en aquest document algunes pautes
o consells per tal d'ajudar als vostre fills/es en les tasques escolars:
1.- Valorar per part de la família les tasques i activitats que es proposen per fer a casa,
per tal que l'infant percebi la importància de les mateixes i s'interessi per a realitzar-les.
2.- Ajudar puntualment als vostres fills/es en el seguiment de les seves tasques,
augmentant la seva autonomia en funció de les seves capacitats i possibilitats.
3.- Valorar l'esforç, la seva organització i el temps dedicat a l'estudi, i en cas de
detectar problemes, dificultats específiques o necessitar molt de temps per a realitzarles posau-vos en contacte amb el/la tutor/a.
4.- Assistir a les reunions inicials amb el/la tutor/a del seu fill/a per tal de conèixer els
objectius del grup classe i de l'alumne/a en concret, i comentar aquells aspectes o
moments en què l'infant presenta dificultats.
5.- Determinar un espai a casa per a realitzar les tasques, que estigui ben il·luminat i
sense renous o elements que puguin distreure (televisió, ràdio, música, aparells
electrònics, ....)
6.- Establir un horari regular per a l'estudi i la realització de les tasques, i planificar la
realització de les mateixes per no deixar-les pel darrer moment.
7.- És l'infant el responsable de fer les tasques i qui ha d'aprendre, per tant els pares
podeu orientar, suggerir, però són ells els qui ho han de fer.
Així també a nivell de centre hem determinat les següents recomanacions:
EDUCACIÓ INFANTIL:
- Demanar la col·laboració de la família per a tasques puntuals de l'aula relacionades
amb alguns dels projectes que es treballen a classe (el protagonista, els oficis, ...) així
com la realització d'alguna aportació puntual per part dels alumnes, ja en els nivells de
5è i 6è d'educació infantil.
- Tasques de cap de setmana (sols esporàdicament, quan calgui) amb els alumnes de 6è
d'educació infantil per participar en l'evolució i la familiarització amb el món de les
lletres i la comunicació escrita i de la lògica-matemàtica.
1r CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r i 2n de primària):
- Les tasques es realitzaran majoritàriament dins l'aula, sols en casos puntuals es podran
donar tasques per acabar a casa.
- Tasques durant el cap de setmana per tal de donar a conèixer a les famílies els
continguts que es treballen a classe en les diferents àrees però sobretot les matèries
instrumentals (Llengües i Matemàtiques).
En període de vacances es recomanen lectures diàries i sempre que sigui possible, llegir
un poc cada dia durant tot el curs.
2n CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (3r i 4t de primària):
- Es donaran per acabar tasques que no s'hagin acabat a classe.
- Es podran encomanar tasques adreçades a reforçar i consolidar continguts i treballar
l'hàbit d'estudi, la responsabilitat i l'autonomia de l'infant.
- Per afavorir l'aprenentatge en competències bàsiques (competència digital,

competència per aprendre a aprendre, competència d'autonomia i iniciativa personal) es
podrà demanar la col·laboració de la família en tasques de recerca d'informació,
aportacions variades (objectes, materials, informacions pròpies, experiències personals
relacionades amb els continguts treballats, ...). Així amb les aportacions i participació
de tots es podran realitzar tasques a la classe en que aquestes siguin necessàries.
- Ús del bloc i/o de l'entorn Edmodo on es podran trobar jocs educatius que es poden fer
en qualsevol moment del curs i vídeos relacionats amb les continguts que anem
treballant.
3r CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (5è i 6è de primària):
- Donar temps a dins l'aula per realitzar les activitats i en els casos que no s'acabin ho
duran per acabar a casa.
- Introduir l'ús de noves tecnologies per a realitzar tasques a casa amb l'ajuda d'eines
flipped classroom (tutorials, explicacions, ....)
- A totes les àrees es necessari dedicar un temps d'estudi diari per assolir els continguts
treballats a classe mitjançant la lectura, els esquemes, els resums, ... (eines d'estudi)
- A l'àrea de matemàtiques quan sigui necessari interioritzar els mecanismes mitjançant
la pràctica i activitats, es proposaran tasques d'aquest tipus per tal consolidar conceptes
bàsics.
- Durant els períodes de vacances de Nadal, Pasqua i estiu es recomanarà fer lectura
habitualment.
- Ús del bloc i/o de l'entorn Edmodo on es podran trobar jocs educatius que es poden fer
en qualsevol moment del curs i vídeos relacionats amb les continguts que anem
treballant.
RECOMANACIONS I REGULACIONS DE TEMPS DIARI DE DEURES ESCOLARS (recomanacions
de la comunitat europea):
1r EP

2n EP

3r EP

4t EP

5è EP

6è EP

10 minuts

20 minuts

30 minuts

40 minuts

50 minuts

60 minuts

Des del centre es treballa també per:
- facilitar la coordinació dels equips docents a l'hora de donar tasques per a casa per
evitar l'acumulació de les mateixes
- adequar les tasques per tal que l'alumne els pugui realitzar autònomament
- combinar tasques de reforç i entrenament amb tasques de caire més investigador i
motivador

