
 

Fills i filles a l’Escola, creixent per l’EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 

 

Diferents són els eixos per on es desenvolupen els nens i nenes d’aquests cursos. Aspectes 

com el llenguatge, el pensament, la corporalitat, la socialització, l’autonomia personal ... 

esdevenen diferents àrees interrelacionades de les que progressivament els nens i les nenes 

n’adquireixen un domini personal  i en constitueix la font per on respondre davant els reptes 

que a la seva edat, el dia a dia els confronta. 

 

Ja als 7-8 anys, el pensament lògic va substituint el pensament màgic que presidia  la vida 

infantil. S’ estructura el seu procés de raonament, fins que amb l’entrada a la pubertat 

permetrà un altre salt qualitatiu, introduint la capacitat d’abstracció. 

En aquesta etapa, es produeix un gran enriquiment de l’ús del llenguatge, utilitzant-lo en els 

seus diferents registres funcionals, ampliant les capacitats comunicatives i les possibilitats 

de diàleg i socialització. 

 

 

Les tasques i hàbits escolars, l’ ús del paper, el llapis, les tisores, ... 

permeten avançar també en el Col.legi en aquella 

psicomotricitat fina que resulta de la progressiva 

interiorització i consciència del seu esquema corporal, del seu 

control del moviment, de l’apropiació del seu  propi cos. 

socialització. L’adaptació i Període habitualment tranquil en la 

comprensió de les demandes de l’entorn i allò social, conviuen amb harmonia amb el 

creixement personal, fins que la necessitat d’independència i realització del propi JO amb que 

els nois i noies de 5è i 6è d’EP es van despertant, cerca també no només la  necessitat 

d’estimació i acceptació de la família més propera, sinó ara també, entre els amics i companys. 
 

El joc continua essent important. Al nen i nena d’aquestes edats li agrada embrutar-se, 

córrer... però al mateix temps, comença a ser molt conscient de les seves 

responsabilitats i actua d’una manera més assenyada.  

I ho fa perquè pel camí dels 6-7 anys als 11-12 anys, es va fent preguntes alhora que es va 

fent fort. Cerca respostes de tot allò que passa a prop 

seu, va configurant la seva identitat, diferenciant la 

realitat dels sexes: iguals però diferents. Creix en 

autoconcepte i autoestima. 

 

Els referents educatius, pares i mestres, els 

hàbits domèstics i escolars, van forjant en ells per 

identificació, un creixement en actituds, valors, 
essent capaços d’intuir el punt de vista i les intencions dels altres, dels seus companys. Es 

desperta el sentit de la justícia, la lleialtat,... valorant la importància i la necessitat de la 



norma i deixant de veure-la com una imposició arbitrària i capriciosa dels adults.  
 
 
A diferència dels 3 als 6 anys, o dels 13 als 16 anys, les transformacions són més 
pausades, harmòniques,... cosa que fa que els nens i nenes puguin ser més receptius a 
l’oferta d’aprenentatges concrets  que l’ Escola els ofereix.  
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