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PAUTES PER TREBALLAR A CASA 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 
A cont inuació enumerem algunes paut es senzil les de comport ament  i  educació que podeu 
seguir a casa amb els vost res f i l ls/ es, de cara a un desenvolupament  correcte d’ hàbit s i  
coneixements. D’ aquest a manera t rebal larem conj unt ament  famíl ia i  escola i facil i t arem 
que les nenes i els nens puguin avançar en la seva autonomia personal,  reforçar la seguretat  
i  desenvolupar l ’ autoestima.  
 
 

1.  Aprendre a vestir-se i despullar-se 

Això comporta roba còmoda i no tenir pressa 

Explicar-l i les peces de roba que es posa.   

2.  Anar al lavabo de forma autònoma i preguntar-li què ha fet 

Rentar-se les mans,  la cara,  mocar-se,  eixugar-se sol.  

Parlar de les part s del cos ment re es banyen.  

3.  Acabar d’assolir menjar sol i explicar-li què està menjant 

Consolidar que mengi sòlid i variat  

Menj ar a la t aula sense aixecar-se 

4.  Retirar l’ús del xumet i el biberó 

5.  Dormir a la seva habitació i al seu llit 

Procurar un ritme ordenat  d’ act ivit at  i descans 

6.  Jugar amb el teu fill i fer activitats conjuntes. . .  

A pilota,  a córrer.  Fer-lo salt ar 

Caminar sempre que es pugui 

Fer puzzles,  fer const ruccions 

Explicar-l i contes 

Jugar amb cot xes i animals.  Tot  verbalit zant  al lò que s’ està fent  

7.  Desprès de l’escola,  i si es treballa,  caps de setmana. . .  

Passej ar i parlar de t ot  al lò que veieu 

Anar al parc perquè pugui j ugar amb alt res nens 

8.  Fomentar la col· laboració en les tasques de casa 

Endreçar j oguines,  parar taula,  preparar sopar,  aparellar mit j ons, omplir el 

rentaplats. . .  

9.  És molt important parlar amb claredat,  dient sempre el nom real de les 

coses 

Per exemple no dir a la carn “ xixa” ,  als gossos “ gua-gua”  o al mal “ pupa”  

10.  Explicar a l’ infant què s’ha de fer i què no s’ha de fer i les seves 

conseqüències 

Ser ferms i estables en les decisions que prenguem. Coherència 


