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Els càrrecs 

 

 La rutina és el ritme que permet al nen/a anticipar 

esdeveniments i relacionar espai-temps. La rutina diària ofereix els 

moments més privilegiats per a la relació afectiva, la comunicació, el 

coneixement de si mateix i dels altres, l’aprenentatge significatiu i 

funcional i sobretot el modelatge entre iguals. Aprofitarem les 

rutines diàries per treballar amb els infants els hàbits, que els 

permetran l’autonomia.  

Les rutines permeten als infants l’Acomodació (concepte que 

introdueix J.Piaget) i explica que juntament amb l’assimilació, són 

processos bàsics per aconseguir un desenvolupament cognitiu en els 

nens i les nenes. Quan un aprenentatge està ben interioritzat permet 

adquirir un nou saber i fer relacions cognitives entre ells. Per tant, 

quan els nostres alumnes ja ho tenen interioritzat hi ha una 

estructuració del llenguatge que a la vegada els permet d’explicar el 

“com fer-ho” als companys que encara estan en procés 

d’aprenentatge. El modelatge entre iguals el considerem molt 

important per potenciar aquest aspecte i ho hem de tenir molt 

present.  

 En entrar a la classe, els infants van al seu penjador per 

preparar-se i ajudar a preparar-se als companys que ho necessitin. 

Un cop llestos es disposen a fer la rotllana, en l’espai habilitat per 

fer-la. Sempre iniciem les activitats donant-nos el bon dia i per fer-ho 

cantem plegats la cançó del ”Hola, hola, hola”* i escoltem el  “Bon 

dia” del Jordi Tonietti i de la Dàmaris Gelabert, a la vegada que 

marquem el ritme. Comencem a fer els càrrecs, que seran escollits 

per ells mateixos cada dilluns, procurarem que no repeteixin sempre 
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el mateix i que es posin per parelles heterogènies, és a dir, un infant 

de P5 amb un de P3 o de P4. L’ordre del càrrecs és el següent: 

• Bon dia: Qui falta avui? els encarregats agafen els cartronets 

de tots els companys i un per un van dient bon dia i col�locant a 

casa o a l’escola segons correspongui. Un cop fet, compten i 

escriuen el número corresponent a la “petita pissarra” que hi ha 

al costat de l’escola i al costat de la casa. Hem de tenir en 

compte que ho han de fer com l’odre de la lectoescriptura, és a 

dir de dalt a baix i d’esquerra a dreta. 

• El tren de la setmana: Tots plegats cantem la cançó de “si la 

barqueta es tomba”* i la parella d’encarregats es disposa a fer 

els gestos davant del tren, en finalitzar la cançó compten fins a 

tres i fan saltar el Saltamunt (nino plastificat que serveix de 

referent) al dia corresponent. Un cop llegeixen i/o esbrinen quin 

dia de la setmana és, van al calendari per comptar a quin dia 

concretament estem. Situar-se al calendari no és fàcil i quan hi 

ha encarregats de P3 que han de desenvolupar el càrrec, 

sempre oferim que algun voluntari de P5 els doni suport i els 

ajudi a fer la tasca. 

Quan acabem el calendari d’un mes, el penjarem a la part de 

dalt de la rotllana per afavorir el concepte del pas del temps i 

per poder buscar referents en ells quan calgui (ex: recordar 

aniversaris passats, sortides, dies especials...) 

• La data: Els encarregats escriuen la data (dia de la setmana i 

el número/data curta) en lletra de pal a la pissarra. El primer 

trimestre generalment reservem aquest càrrec als nens i les 

nenes de P5 i els de P4. Ells tenen la capacitat per fer-ho i a 

més serviran de model per als nens i nenes nous. A curs més 

avançat, els alumnes de P3 també poden escollir aquest càrrec 

i, de la mateixa manera que el càrrec del calendari, poden tenir 
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l’ajuda dels companys de P5 i/o P4 que voluntàriament 

s’ofereixin. 

• El temps: També els anomenem Pastorets, doncs per iniciar el 

càrrec cantem tots plegats la cançó del “Pastoret”.* els 

encarregats surten amb el sarronet penjat al porxo per mirar 

quin temps fa, quan se’ls pregunta _ pastoret, a la muntanya 

plou i neva i a la Beguda quin temps fa avui?_ ells responen i 

es dediquen a buscar a dins el sarró el cartronet corresponent, 

l’enganxen al mural i també ho dibuixen a la casella calendari. 

 

  

A més dels càrrecs que es porten a terme a la rotllana cada 

matí, també hi ha d’altres càrrecs que han de realitzar al llarg de 

la setmana. Aquests càrrecs són: 

• Repartir fulls. 

• Esborrar la pissarra. 

• Repartir llapis i/o colors. 

• La volta al pati (la parella d’encarregats, han de vetllar per a 

que les joguines de pati estiguin endreçades a lloc en acabar 

l’estona d’esbarjo) 

• Coixins: han d’encarregar-se que els coixins estiguin al seu lloc 

quan no els fem servir. 

• Secretaris. 

• Biblioteca: han de tenir cura que els llibres i revistes quedin ben 

endreçats al prestatge de la biblioteca de l’aula. 
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A l’espai reservat per la rotllana és on trobem els cartells dels càrrecs (són els 
cartellets de color verd) 


