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e s c o l a
d’anglès

Arrenca un altre curs ple de reptes 
i il·lusions per als petits, i la tornada a la 
normalitat per a les famílies.
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l'escola
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CURSOS SUBVENCIONATS - setembre / desembre 2019

Per a més informació consulteu la nostra pàgina web
http://formacion.eurecat.org/ o al telèfon 93 741 91 00

Analítica Web i pla de màrqueting digital
Posicionament web SEO/SEM

Xarxes socials
Comptabilitat avançada

Nòmines i Seguretat Social
Tècniques de Coaching

Gamificació: aplicació a les empreses
Mindfulness

Lideratge d’equips
Habilitats directives
Tècniques de negociació
Confecció de prototips
Patronatge per ordinador
Disseny de moda: Photoshop i Illustrator
Innovació en materials i teixits
Estampació digital tèxtil.

D'altra banda, un truc que funciona amb la canalla és 
reintroduir-los en la dinàmica de la tornada a l'escola: 
anar amb ells a comprar el material, organitzar troba-
des amb els amics de classe abans del 12 de setembre, 
o recordar-los experiències positives del curs passat.      

Com iniciar el nou 
curs i no deixar-hi la 
pell?
Fem un recull dels millors consells per-
què les energies i la paciència de les 
famílies no decaiguin aquests dies. 

 Setembre és tot un repte per a moltes famílies, el 
moment en què han de posar a prova la seva paci-
ència i capacitat de convicció amb els més petits. I és 
que, encara que sembli mentida, els infants també 
poden patir un trastorn postvacances que es mani-
festa, sobretot, amb canvis d'humor i cansament.

Per evitar aquests efectes secundaris, fruit de tres me-
sos de diversió a dojo, els experts aconsellen introduir 
alguns hàbits en la rutina dels nens un parell de setma-
nes abans d'engegar el curs. 

En primer lloc, és imprescindible tornar a regular 
les hores de son. L'objectiu és aconseguir que tinguin 
la necessitat d'anar a dormir aviat i de llevar-se sense 
despertador. És igualment important seguir una alimen-
tació saludable, que allunyi tota la família dels exces-
sos de l'estiu, i programar els àpats a hores raonables.

És imprescindible tornar a regular 
les hores de son dels nens, així com 
recuperar una dieta saludable 
després dels excessos de l'estiu.
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L'odre com a fòrmula 
de benestar
Tornada a la rutina després de les 
vacances d'estiu

Ordre: Imma Farré

 Dit d'aquesta manera, "tornada a la rutina", pot 
sonar un pèl negatiu, però no té perquè ser així, ja 
que la rutina ens és necessària i, en molts casos, fi ns 
i tot desitjada.

Després de les vacances, tant petits com grans tornem 
carregats d'energia i amb un munt de propòsits. A vegades 
aquesta llista de propòsits resulta ser força llarga i, fi ns i 

tot, poc ajustada a la nostra realitat. Això ens provoca cert 
estrès davant el repte de reprendre el nou curs.

Perquè tornar a la rutina sigui una activitat reconfor-
tant i més productiva, ens serà molt útil fer un balanç 
del curs anterior per veure com va anar, valorar allò 
que ja no és tan necessari i també el que a partir d'ara 
sí que ho serà.

Ordenar-nos físicament i mentalment
El primer desafi ament que ens trobem en arribar a casa 
després de les vacances és l'espai en si, la nostra llar. 
Fins i tot la podem arribar a trobar diferent i distant els 
primers dies d'estar-nos-hi.

Així doncs, centrar-nos a treballar en el nostre espai com 
a punt de partida per organitzar-nos de manera gradual 

per al nou curs ens ajudarà a guanyar confi ança, a viure 
amb el que realment necessitem i a sentir-nos millor. 

En ordenar el nostre espai físic, automàticament ens 
ordenarem mentalment i podrem veure amb més clare-
dat quines coses són essencials per a nosaltres i quines 
no ho són tant, cosa que aportarà un millor benestar i 
equilibri a la nostra vida. 

El fet de tenir una casa ordenada, amb les coses que 
realment ens són importants, i ben organitzada, segons 
les nostres necessitats, farà que el nostre espai sigui 
un lloc on sempre volem tornar i que la convivència 
amb els nostres familiars siguin del tot satisfactòria i 
molt més gratifi cant.

Començar en un entorn ordenat, organitzat i bonic, 
ens ajudarà a convertir la nostra tornada en un acte de 
benestar personal i familiar.  | I.F.
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Inici cursos:  Nens i joves: 16 ó 18 de setembre
    Adults: 1 d’octubre

Balmes, 29 | 937 96 01 25

Súper cursos d'anglès per a totes les edats!
Nou sistema PREMIUM per a adults.

www.ihes.com/mat

La importància de la 
rutina en els infants
Tenir una rutina i uns hàbits establerts 
proporciona un ambient més segur, molt 
important durant l'època de creixement 
i desenvolupament personal que és la in-
fància. D'aquesta manera, establir un ordre 
facilitarà l'aprenentatge i ajudarà a fer que 
els nens creixin més segurs, organitzats i 
responsables, i evitarà possibles problemes 
de conducta quan siguin joves i adults.

 Des de rentar-se les dents després de cada àpat fins 
a establir unes hores d'estudi: inculcar una rutina 
als infants farà que de grans siguin més organitzats 
i disciplinats. Per això és necessari que pares i ma-
res organitzin horaris amb hàbits i activitats que, 
una vegada l'infant hagi interioritzat, realitzarà de 
manera més segura i gairebé inconscient. Com més 
aviat es comenci, més fàcil serà que els hàbits pas-
sin a formar part de la seva vida quotidiana. D'altra 
banda, si deixem que adquireixin mals hàbits, seran 
més difícils de modificar. 
Com començar amb la rutina

Com amb la majoria de les coses, cal començar a poc 
a poc i amb coses senzilles, com recollir les joguines 

en un calaix o rentar-se les mans abans de menjar. 
De mica en mica, a mesura que vagin interioritzant 
els hàbits i veiem que l'infant va madurant, es poden 
anar afegint altres tasques i incrementar-ne la com-
plexitat. És essencial, però, que cada activitat tingui 
una raó de ser. S'ha d'explicar als infants per què és 
important aquella activitat, perquè entengui que l'ha 
de fer. I evidentment, els adults som els primers que 
haurem de complir-les o perdrem la credibilitat da-
vant del fet en qüestió. La millor manera d'ensenyar 
és amb l'exemple.

La rutina diària és per als infants el 
que són les parets per a una casa.”

Rudolf Dreikurs (psiquiatra i educador)
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Activitats extraescolars

A l'hora de planificar la rutina per al nou any acadèmic 
no poden faltar les activitats extraescolars. Per als 
més petits, són una oportunitat per adquirir valors 
i coneixements que moltes vegades no es treballen 
a l'escola, alhora que s'entretenen i es diverteixen. I 
d'altra banda, també se'n beneficien els adults, que 
tenen més temps per a ells o per fer les coses que 
necessitin.

D'activitats n'hi ha moltes, i fins i tot poden combi-
nar-se entre elles, però és important no sobrecarregar 
els infants, o això farà que se'n cansin o, pitjor, que se 
saturin o sorgeixi l'estrès infantil, cada vegada més 
freqüent a més llars. Les activitats extraescolars són 
beneficioses per als infants, però cal no abusar-ne i 
s'ha de prioritzar sempre els interessos dels menors; 
que l'objectiu no sigui la simple conciliació familiar 
de pares i mares.

Els tipus d'activitats podrien dividir-se en tres tipus: 
esportives, creatives i acadèmiques. L'important 
a l'hora de fer la tria és que l'infant se senti a gust 
amb el que fa i que hi vagi motivat. Per això, hem 
d'escoltar-los i entendre què els agrada. Els esports 
són ideals per al treball en equip, la coordinació i 
l'exercici físic, però també hi entren en alguns l'atenció 
i la capacitat de concentració. Pel que fa a les arts, en 
formen part tant la música, com el teatre o les arts 
escèniques, molt beneficioses a l'hora de treballar la 
timidesa i el desenvolupament personal. Per últim, 
també hi ha les activitats que ajuden a reforçar el 
coneixement dels infants, sigui amb l'estudi d'una 
llengua estrangera o amb una activitat que estimuli 
el seu aprenentatge.

Els primers horaris que cal fi xar són el d'alimentació, 
higiene i son. Més endavant, quan es tracta d'infants 
en edat escolar, prenen molta importància les rutines 
d'estudi i descans. Establir un temps cada dia per de-
dicar-lo als deures o a llegir, i també a jugar és bàsic. 
Totes les estones són importants, i no pot haver-hi 
una sense l'altra. 

Grans beneficis
Si un infant interioritza segons quines tasques o activitats 
i les fa sense necessitat que ningú hagi de demanar-li-ho, 
fa que en l'ambient familiar desaparegui la imposició i, per 
tant, s'eliminen possibles discussions o l'oposició a fer al-
guna cosa. A més, fa que el nen se senti més independent 
i adquireixi més responsabilitats, cosa que afavoreix el 
desenvolupament de la seva autonomia. D'altra banda, 
saber quina activitat s'ha de fer a continuació ajuda a reduir 
l'estrès i a centrar l'atenció en una tasca específi ca.  | Red.
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Global English 
amplia la seva oferta 
formativa

El nou curs inclou classes 
de reforç, aula d'estudi i 
altres tallers

 A Global English iniciem el nou 
curs amb novetats i ens agradaria 
compartir-les amb vosaltres, per 
això us convidem a provar la nova 
oferta formativa, en què incloem 
classes de reforç, aula d'estudi, 
tallers de tècniques i habilitats 
d'estudi, etc. Podeu venir a infor-
mar-vos personalment a les nos-
tres instal·lacions de la Riera, 177.

Continuem implementant el mè-
tode Global English d'aprenentatge 
de l'anglès en el qual tenim el 100% 
d'aprovats en tots els exàmens ofi-
cials de Cambridge, ampliant a al-
tres exàmens oficials també molt 
reconeguts com TOEFL, IELTS, etc.
Des de Global English, us desitgem 
un bon curs 2019-2020!

El mètode

A Global English 
tenim el 100% 
d'aprovats en tots els 
examens oficials de 
Cambridge
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D'altra banda, si ens fixem en l'etapa escolar, es-
brinarem que els cursos d'educació primària (de 
primer a sisè) és el tram més costós per als pares, 
que han d'abonar una mitjana de 1.332 euros per 
any si es tracta d'un centre públic. A continuació, 
trobem educació infantil, amb despeses que arriben 
als 1.141 euros per any; educació secundària, els 995 
euros per any, i batxillerat, els 948 euros per any.  

Quant et gastes en la  
tornada a l'escola?
Llapis de colors, llibretes, motxilla, 
llibres de text i roba per estrenar. La 
pujada de setembre és feixuga, espe-
cialment per a les famílies nombroses.

 Segons les últimes dades de l'Organització 
de Consumidor i Usuaris (OCU), durant el curs 
2019-2020 les famílies gastaran de mitjana 1.993 
euros per fill com a conseqüència de la seva 
activitat escolar.

Els resultats de l'enquesta també deixen en-
treveure les diferències entre els alumnes de 3 a 
18 anys que cursen els seus estudis en un centre 
públic (que gastaran 1.176 euros), els que ho fan 
en un concertat (2.617 euros) o els que escullen 
l'escola privada (6.171 euros). 

Durant el curs 
2019-2020, les 
famílies gastaran 
de mitjana 1.993 
euros per fill 
com a resultat de 
l'activitat escolar, 
segons dades de 
l'Organització de 
Consumidors 
i Usuaris (OCU)
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La tornada a l'escola 
no és només cosa 
d'infants
El Centre de Formació Permanent 
Tres Roques ha obert les inscripcions per 
al primer trimestre del curs 2019-2020 

 La formació no té edat, i Mataró també posa a dis-
posició d'aquells que vulguin una oferta de cursos per 
seguir amb el seu aprenentatge. És el cas del Centre 
de Formació Permanent Tres Roques, equipament 
municipal que, des de l'any 2009, es dedica a oferir 
activitats de formació per ampliar i actualitzar els 
coneixements i inquietuds dels usuaris.

Cursos i tallers
L'oferta del Tres Roques és molt variada. A tall d'exem-
ple, el centre ofereix formació en els àmbits: cultural 
(escriptura creativa), formació professionalitzada (ar-
tesania, lleure i esports, i imatge), de suport familiar 
(cuina domèstica, creixement personal, nutrició, en-
tre altres) i de millora de les competències personals 
(idiomes, informàtica, màrqueting i comptabilitat).

Les novetats d'enguany
A més a més, el CFP Tres Roques ha inclòs en la 
seva programació un nou curs de preparació per a 
la prova ACTIC en format no presencial, i ha iniciat 
una nova línia formativa de llengua catalana per a 
millorar l’ocupabilitat dels alumnes.

 

L’Escola d’Adults municipal Can Noè també 
ha posat en marxa el curs PRECAM, formació 
adreçada a preparar els alumnes que no han 
obtingut el títol d’ESO i que volen afrontar amb 
garanties un Curs específic per a l'accés als 
cicles de grau mitjà o el Graduat en Educació 
Secundària.

Nous curs a Can Noè
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