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Pròxims
esdeveniments

Bagul del BUF!
El Bagul del Buf és un conjunt d'activitats de respiració

Carnestoltes per a Infantil i
Primària.

relacionades amb el buf que es treballen dels 0 als 6

Recordatori

contribueix a evitar disfonies funcionals, estimular els

28 de febrer, festiu
Setmana Santa: del 9
d'abril al 18 d'abril
ambdós inclosos.

anys i que permeten millorar la quantitat i la qualitat
respiratòria

dels

nens

i

nenes.

La

seva

pràctica

òrgans fono articulatoris i a potenciar l'adquisició del
llenguatge.
El nostre alumnat del CFGS d’Educació Infantil, us
mostra diferents racons per treballar-ho. Aquests us els
expliquem per si, a casa, voleu posar-los en pràctica amb
les i els infants.
Els objectius que persegueixen aquestes activitats són:
Despertar la curiositat dels infants i invitar-los a la
màgia d’explorar, provar i bufar.
Millorar la capacitat pulmonar dels infants.
Adquirir precisió i agilitat en la mobilitat bucal.
Les imatges ens mostren per exemple:
Bufar pintura amb una palleta: després de preparar
diverses pintures sobre un paper prou gran (DINA-3 si
ho fem per parelles) els donem una palleta a cada
nen/a perquè bufin creant diferents formes sobre el
paper.
Cursa de pilotes de tenis taula: col·loquem les
pilotes dins un cèrcol que ens faci de pista i anem
bufant per ordre i veurem qui queda primer.
Apagar una espelma amb les mans: tot i que aquest
no requereix bufar, sí que intenta la sincronia de les
mans de les nenes i els nens per tal de, movent les
mans amunt i avall, per acabar aconseguint prou
vent perquè s’apagui.

Pictoescriptura
ESCOLA: PRIMÀRIA
La pictoescriptura és una metodologia per treballar la
llengua de manera creativa connectant el llenguatge
visual i el verbal. S’aprèn la llengua, usant-la.
Darrerament, l'impacte visual dels nostres nens i nenes és
molt gran i està transformant el seu estil d'aprenentatge.
Per tant, és molt interessant fer un ús instrumental de la
imatge com a eina per aprendre a llegir i escriure,
desenvolupar el pensament creatiu i dominar el llenguatge
progressivament.
D’aquesta forma d’aprendre destaquem que és:
INCLUSIVA
PERSONALITZADA
CREATIVA
ACTIVA
MULTIMODAL
COL·LABORATIVA
Què en diuen els nostres alumnes?
"A mi m’agrada la picto perquè és digital i explica
històries."
"Fas activitats avaluatives igual que abans, però és més
divertit perquè hi ha dibuixos i t’ho passes més bé."
"Aprenem moltes paraules noves, amb jocs com el
“penjat”.
"A mi això em fa sentir bé."

Vols rebre les novetats mensualment, escriu a: comunicacioepsa@santantoni.epiaedu.cat
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