


LA IMPORTÀNCIA D'ESPRÉMER L'HORARI
Amb el curs començat, estabilitzar la rutina és la clau

A caba tot just la primera setmana de curs i és 
normal que els petits o joves de casa encara 
els costi de regularitzar els horaris i hàbits. 

Precisament per això molts dels cursos o activitats 
extraescolars locals comencen amb alguna setma-
na d'endarreriment. Els experts recomanen establir 
durant tot el curs una rutina horària que sigui profi-
tosa a nivell d'aprenentatge pels petits. Un horari on 
hi càpiga el descans i que reforci d'aquesta manera 
les franges horàries dedicades a adquirir conceptes. 
Organitzant bé el dia espremerem el coneixement 
sense ofegar la rutina diària dels nostres fills.

Una de les recomanacions és, de la mateixa manera 
que fan a l'escola, establir a la vista un horari perso-
nal. Per tal de complir-lo. A la nevera o a la cartellera. 
A la vista serà més fàcil de complir.

Cal que els alumnes 
disposin d'hores lliures 

més enllà de les lectives 
o extraescolars per 
oxigenar els horaris
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PREUS ECONÒMICS PER A TOTES LES FAMÍLIES
PREPARA EL TEU FILL PER ANAR A L’ESCOLA
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US DESITGEM UNA BONA ADAPTACIÓ

Dóna el millor als teus fills! T’esperem!
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PREPARA EL TEU FILL PER ANAR A L’ESCOLA
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Centre autoritzat

Ens adeqüem a l’horari de la vostra feina
Aparcament davant l’escola

Horari ininterromput
de 7:30 a 20h (12h)
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Dissabte
16 de setembre
d’11 a 13h

Vine a conèixer-nos i podràs
provar diversos instruments

(pel tast d’instruments cal reserva prèvia)

PORTES OBERTES
A l’Escola de Música

T. 937 980 255
www.kbmusics.com · info@pianoscabezudo.com

Carrer Iluro, 17 · Mataró

ELS IDIOMES PODEN SER DIVERTITS
Els nous mètodes han revolucionat l'aprenentatge

Aprendre idiomes no és una tasca fàcil. Sovint, adquirir un bon 
nivell d'anglès, francès, alemany o una altra llengua, pot ser 
molt lent i avorrit. Per aquest motiu és bàsic introduir les 

llengües des de ben petits i fomentar la motivació dels nostres fills i 
filles en estudiar idiomes de cara al seu futur. L'ideal és informar-se 

"A mi 
m'agrada 
estudiar 
idiomes"
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el professor focalitzi l'atenció en 
l'alumne i pugui desenvolupar la 

metodologia més adequada 
a cada infant. Aquesta 

és l'oferta de diverses 
acadèmies locals que 
ofereixen una forma-
ció personalitzada en 
idiomes com anglès, 
alemany, francès, 
rus o xinès.

"A mi 
m'agrada 
estudiar 
idiomes"

i conèixer totes les acadèmies d'idiomes de la ciu-
tat per tal d'escollir la més adequada a la formació 
que cerques.

Una bona manera d'aconseguir-ho és evitar que 
l'estudi d'un altre idioma sigui una obligació, si no 
un extraescolar divertit i diferent. Moltes acadèmies 
d'idiomes de la ciutat procuren introduir metodologi-
es d'estudi diferents i innovadores que trenquin amb 
la rutina monòtona de fer exercicis davant un llibre, 
tant per a infants com per a joves i adults.

Classes 1x1

D'altres acadèmies aposten per oferir grups d'estudi 
molt reduïts o classes particulars que permetin que 
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LES NOVES TECNOLOGIES, 
APOSTA DE FUTUR
És important fer-ne un ús adient i responsable

Tots sabem que les noves tecnologies han cap-
girat les rutines comunicatives, informatives, 
formatives i laborals, entre molts d'altres as-

pectes de la nostra vida quotidiana. Escriure 
en papers i consultar enciclopèdies ja ha 
passat a la història, ara hi ha tot tipus 
d'aparells electrònics amb utilitats ben 
diferents que han canviat les rutines ante-
riors. A més, internet i les xarxes socials han 
facilitat l'accés a la informació i la comunicació 

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA 1786.indd   6 13/9/17   18:34



entre persones a un ritme vertiginós. És per 
aquest motiu que és important introduir 
als nostres fills i filles a l'ús responsable 
i adequat de cada una d'aquestes eines. 
L'objectiu és treure el profit més gran pos-
sible a totes les possibilitats que ofereix 
però evitant que aquest ús sigui excessiu 
i descontrolat en els infants i joves. Així 
doncs, és interessant que coneguin que per 
la xarxa poden consumir diversos mitjans 
de comunicació per tal d'estar informats, 
hemeroteques o que poden trobar tota la 
informació que desitgin a tota mena de 
cercadors. D'aquesta manera podran rea-
litzar els treballs de l'escola i aprendre de 
cada tasca que realitzin utilitzant les eines 
que tenen al seu abast.

També cal posar èmfasi en la importància 
de treballar davant d'un ordinador amb 
una bona postura corporal per evitar le-
sions físiques, les quals es produeixen en 
moltes ocasions a les cervicals.
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