
Palma a 12 de juliol de 2021

Orientacions famílies nouvingudes per l’alumnat que comença l’etapa d’Educació
Infantil al CEIPIEEM Son Serra al curs 2021-22.

Primer de tot agrair-vos la col·laboració i participació en el compliment de les enquestes
facilitades a la matrícula, la finalitat de la qual és, entre d'altres, facilitar la configuració dels
grups de manera equilibrada, l’anticipació de recursos organitzatius, etc. El meu nom és
Víctor Dorado, som l’orientador educatiu del centre i juntament amb els membres de l’equip
de suport, intentam facilitar la entrada al centre de l’alumnat que iniciarà la seva
escolarització al centre per primera vegada.

S’ha realitzat el buidatge de les enquestes i ens agradaria comentar alguns aspectes dels
resultats. S’ha pogut veure a les vostres respostes que molt de nins i nines (entorn a un
50%) no han assistit a escoleta. Per aquest motiu, a continuació vos posam un petits punts
a considerar en relació a l'adquisició d’hàbits i rutines importants per a l’inici del curs
escolar:

- Autonomia: Si bé durant el segon cicle d’Educació Infantil es treballa l’autonomia el
control d’esfínters (hi ha més d’un 20% de l'alumnat que encara duu bolquer diürn) i
el menjar autònomament són objectius que han d’estar assolits abans de començar
escola. Per aquest motiu, i aprofitant les facilitats que ens dona l’estiu, S’haurien de
treballar per poder-ho tenir assolit al començament de curs.

- Dormir: Moltes famílies heu contestat que els vostres fills i filles s’en van a dormir
entorn a les 21:30h o abans de les 21h. Vos volem felicitar per aquest fet i
recordar-vos la importància del descans per poder tenir un adequat
desenvolupament. Les hores de son recomanades per aquesta franja d’edat està
entre 10-12 hores diàries. Recordau que quan vagi arribant el setembre s’hauria de
anar preparant la rutina de l’escola, és a dir, entorn a les 20h preparar la rutina
d’anar a dormir per haver-ho aconseguit abans de les 21h. Així es podran aixecar
descansats i tendran energia suficient per afrontar la jornada escolar.

- Interacció amb els iguals: La restricció dels contactes socials han estat un hàndicap
important per desenvolupament de les habilitats socials dels nins i nines més petits.
Per això, ara que ens trobem en un període menys restrictiu s’ha de fomentar la
relació amb els iguals per poder anar desenvolupant el seu llenguatge, la resolució
de conflictes, la tolerància a la frustació (saber esperar, no obtenir sempre el que
volen..), etc.

- Apego: Hem vist a les enquestes que alguns i algunes han estat molt de temps amb
un dels progenitors. Aquesta situació segur que ha creat un vincle molt positiu amb
el vostre fill o filla, però s’han de treballar aspectes com l’ansietat de separació que
poden suposar un hàndicap a l’hora d’anar a escola. Podeu provar que pugi passar
alguna estona amb algun familiar o amic sense la vostra presència, etc.



- Xupa: De les vostres respostes hem pogut veure que la majoria ha superat el costum
de dur xupa i vos donam l’enhorabona. Només volem resaltar la importància
d’eliminar la xupa quan es produeix el desenvolupament del llenguatge ja que l’ús
d’aquest limita la parla, pot provocar malformacions i dificultats articulatòries per
produir els sons de forma correcta.

També si vos podeu donar una volta per l’edifici de l’escola i anar comentant amb ells que
aquesta és la seva escola, quan arribi el moment será més fàcil per a ells assumir amb
naturalitat el que serà el seu espai de joc i d’aprendre noves coses.

Per finalitzar, recordau la importància de les emocions i del joc pel desenvolupament infantil,
i per això vos desitjam que els vostres nins i nines juguin i passin molts bons moments
durant l’estiu.

Salutacions,

L’orientador i l’equip de suport del CEIPIEEM Son Serra.


