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Benvolgudes famílies de P3: 

 
El Departament de Benestar Social i família ha creat una guia molt interessant anomenada “Un infant que 
creix” que s’ha distribuït a les escoles de Catalunya. 

 
Aquesta guia, que té format de conte, ofereix informacions i orientacions a famílies amb infants de 3 a 6 anys 
en relació a la salut, els hàbits, la importància del joc, el lleure... Així mateix, també s’ha donat molta 
importància als continguts relacionats amb l’adquisició del llenguatge, el desenvolupament de les habilitats 
comunicatives i els jocs (endevinalles, embarbussaments...) o les cançons per millorar la parla i ampliar el 
vocabulari. 

 
Com que veiem que és un material molt interessant, us lliurem un conte a cada família per a què el pugueu 
llegir. Després, haureu de retornar-lo no més tard de dimecres 30 de novembre. 
 
Per últim, aprofitem aquest comunicat per fer l’agraïment a l’AMPA ja que ha folrat tots aquests llibres.  
Gràcies a aquesta actuació i el bon ús que vosaltres en feu, aquests llibres duraran molts anys i seran moltes 
les famílies que el podran gaudir. 
 
Desitjant que us sigui molt interessant! 
 

Equip de mestres d’Educació Infantil  
Sant Quirze del Vallès, 27 d’octubre de 2016 
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