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C
ada inici d'any, desenes de mataronins es 
proposen iniciar algun canvi en les seves 
vides. Millorar professionalment, sentir-se 

millor, perdre pes, trobar l’amor, saber aprofi tar mi-
llor el temps i gaudir més de la família acostumen 
a ser alguns dels propòsits més comuns. Per acon-
seguir les metes fi xades és elemental que l’individu 

busqui la seva veritable motivació.T anmateix, s’ha 
de saber si aconseguir aquest objectiu és important 
o superfi cial i preguntar-se com ens sentirem si no 
ho aconseguim i si no fem res per començar a fer-
ho realitat. Per als reptes considerats inabastables, 
el més recomanable és dividir-los en objectius més 
petits que ajudin a anar aconseguint-los pas a pas.

Nous
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Ho aconseguirem?
Per abastar els reptes que ens plantegem 
cal prendre consciència de la 
responsabilitat d’un mateix.

Gran part dels canvis que es proposen no donen re-
sultats, i la persona acostuma a pensar que no té cap 
responsabilitat Les principals raons per les quals una 
persona no abasta els seus objectius són que moltes 
vegades viu la vida però s’oblida de fi xar-se un rumb, 
que es té un objectiu però no s'actua per abastar-lo 
o davant d'un petit problema ja s'abandona.
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T
ots els que ens hem fet propòsits d'any nou 
–o d'inici de curs– alguna vegada i hem acabat 
fracassant en l'intent o amb mitja feina per 

fer és normal que responguem amb un cert escep-
ticisme a l'hora de marcar-nos nous objectius. Però, 
per què vam fracassar? Què no vam fer prou bé.

Els experts coincideixen a recomanar que els can-
vis que fem, empesos per la motivació inicial, en el 
que han de revertir és un canvi de rutines habituals, 

La clau és  
la rutina

La clau per complir els 

propòsits és canviar 

les rutines

1. Quin sentit té el propòsit? 
2. Marca't un objectiu concret
3. Escull un màxim de tres metes
4. P lanifica terminis
5. Deixa't ajudar per professionals i amics
6. No l 'abadonis

no en un perío-
de extraordinari 
amb molt sacri-
fici i motivació. 
Es dóna així la 
circumstància 
que la clau pel 
co m p l i m e nt 
dels propòsits 
d'any nou és, 
precisament, 
que no siguin 
un desig tem-
poral sinó un 
punt d'inflexió 
que canviï el 
nostre fer.
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ctra. de Barcelona, 24 - MATARÓ - al costat de la Plaça de l’Arquera     www.paradisesport.com 

Guardería Gratis
Parking
Peluquería y Estética
Restaurante
Entrenadores Personales
Gel en duchas

Guardería
GRATIS

Gratuito
dos horas

AERO YOGA
Aero Pilates

Aero Fitness
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No lo dejes para más tarde.
Empieza el año con nuevos retos, 

nosotros te ayudamos a conseguirlos.

1 MES GRATIS + 
MATRÍCULA 0€

solo 100 primeras plazas
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L
' escola bressol Anca tre-
balla des de fa més de 13 
anys per la introducció de 

l’anglès ja en edat pre-escolar. Ho 
fa treballant en tots els àmbits pe-
dagògics a partir d’aquesta llen-
gua, que s’utilitza en les cinc àrees 
que es treballen, relacionades amb 
cinc sentits.

1 La vista. Es treballa a partir de 
l’agudesa dels colors, les fitxes, les 
manualitats o el treball sensorial 
a través dels colors. 

2. L’olfacte. Ja sigui a l’hora de 
dinar quan els infants oloren els 
aliments per identificar-los com 
també amb exercicis d’identifica-
ció d’olors a partir, per exemple, 
de fruites i verdures.

3. L’oïda. En aquest aspecte és 
molt important la música, perquè 
els ajuda a captar sons que des-
prés podran reproduir o identificar.

4. El gust. També a l’hora dels 
àpats es treballa aquesta àrea i 
aquest sentit. S’identifiquen els 
sabors, el saber distingir entre el 
dolç, el salat, l’amarg o l’àcid a 
través dels aliments que mengen.

5. El tacte. La diferenciació entre 
tou i dur, aspre o suau, es treballa 
el sentit i sempre relacionant totes 
les àrees amb el vocabulari i les 
expressions angleses. 

Les cinc àrees  
que cal 

desenvolupar en 
l’esenyament  

pre-escolar
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