
Aprenc 
a organitzar-me

Educació Primària



Aquesta agenda pertany a  .........................................

............................................................................................................................   

Curs:  ..........................................................................................................  



Aprenc a organitzar-me és una eina complementària al treball dia-
ri dels nostres alumnes que serà fonamental per a adquirir bons hàbits 
d’estudi.

Basant-se en el Mètode de les Autoinstruccions i combinant-lo amb el 
format agenda amb el qual els nens estan molt familiaritzats, es per-
segueix que siguin ells mateixos els qui organitzin les tasques a casa, 
amb l’ajut dels pares si cal, d’una manera lúdica per mitjà de retalla-
bles.

Cada retallable s’utilitzarà per a emplenar una casella com a resposta 
a la pregunta corresponent.



Què haig de fer? S’utilitzaran els retallables de les diverses assignatures que 
s’imparteixen a l’aula. S’aconsella efectuar un càlcul aproximat del temps que creuen 
que trigaran a fer cada tasca. Si bé al començament, i segons les edats, no es co-
rrespondrà amb la realitat, amb l’ajut i el modelatge de l’adult aprendran a interio-
ritzar el factor temps, tan estretament vinculat a l’èxit escolar.

Com ho haig de fer? Es faran servir els retallables del llapis, el bolígraf, la pauta, la 
quadrícula, individualment i en grup.

Ho estic fent... S’empraran els retallables bé, regular, malament, per acostumar-los a re-
passar i perquè siguin conscients dels seus progressos i les seves limitacions.

Ho haig de repetir... S’indicaran les tasques que calgui repetir o en les quals s’hagin 
de realitzar les correccions oportunes.

A més, d’una manera indirecta, es treballen els dies de la setmana, els mesos de 
l’any, les condicions meteorològiques...

És un treball molt senzill per als nens (no porta més de cinc minuts) i de fàcil seguiment 
per als pares.

A continuació, trobareu el model de proposta per al seguiment setmanal i els retalla-
bles, que us haureu de descarregar i imprimir tantes vegades com calgui.



 MES: ANY:

Agenda  Dilluns...  Dimarts...  Dimecres...

Què haig de fer?

Com ho haig de fer?

Ho estic fent... Bé Malament Regular Bé Malament Regular Bé Malament Regular

Ho haig de repetir...

El dia 
està...

El dia 
està...

El dia 
està...



 MES: ANY:

Agenda  Dijous...  Divendres...

Què haig de fer?

Com ho haig de fer?

Ho estic fent... Bé Malament Regular Bé Malament Regular

Ho haig de repetir...

 Cap de 
 setmana

Bé Malament Regular

El dia 
està...

El dia 
està...

El dia 
està...



El dia està... Com ho haig de fer?



Ho estic fent... Què haig de fer?




