
 

La situació actual ha reforçat la necessitat d’acompanyar 
emocionalment els infants i de dotar-los d’eines i estratègies 
per fer front a les adversitats del dia a dia. Aquesta agenda 
proposa als infants un entrenament que els permetrà adquirir 
competències pel seu benestar emocional i social!

Mestres i famílía 
L’agenda Planet aporta valor a la vida dels infants; acompanyant-los en el seu 
procés de desenvolupament emocional i social, juntament amb la implicació 
primordial de l’adult.

-> En el web www.additio.com et podràs descarregar la “Guia 
d’acompanyament emocional” que t’ajudarà a aprofundir en les activitats 
proposades a l’agenda i et donarà pautes per acompanyar l’infant en el seu 
creixement emocional.

Dinàmica de l’aula
Cada setmana, l’agenda proposa una activitat lúdica per adquirir 
coneixements i competències perquè l’al umne potenciï la seva dimensió 
personal.

Potenciem i entrenem...
•	 La	identificació	emocional
•	 L’autonomia
•	 L’empatia	
•	 L’assertivitat
•	 L’autoestima

 Amb la col·laboració de Laia Fauria, psicòloga i educadora emocional   — www.arrelsgirona.cat

CONTINGUT
• Dades personals
•	Calendari	escolar
•	Horari	setmanal
•	Activitats	d’avaluació
•	Setmana	vista	
  (de setembre a juny)
•	Biblioteca
•	Recursos	didàctics:
   Vocabulari bàsic en anglès  
 Taules de multiplicar
•	Relació	família	–	escola:
  Administració de medicaments  
		Comunicacions	/	justificacions
		Seguiment	del	treball	personal
  Autorització de sortides /  
  activitats
•	Adreces,	telèfons	i	e-mails

Tel.: 972 22 73 01   •  additio@additio.com  •  www.additio.com

Inclou:
Dies Internacionals i Mundials, san-
toral, inici de les estacions de l’any, 
fases de la Lluna

Amb anglès a 
l’anualitat

A través d’activitats 
setmanals els alumnes 
treballaran les competències 
per al benestar emocional

Dibuix diari que convida
a	identificar	i	expressar
les	diferentes	emocions:
content, enfadat, trist,
temorós...

Agenda planet
Agendes escolars

Primària de 6 a 12 anys
Setmana vista

CARACTERÍSTIQUES
•	Mida	15	x	21	cm.	
•	Pàgines:	128
•	Ungleta	microperforada
•	Interior	a	2	tintes
•	Sobrecobertes	en	polipropilè	translúcid
•	Espiral	contínua	de	plàstic
•	Paper	ecològic 
•	Gestió	forestal	responsable		
•	Colors	assortits:	

ENTRENA LES TEVES EMOCIONS!

Suports	i	materials
per a l’ensenyament

•	 L’agraïment
•	 El	companyarisme
•	 El	pensament	positiu.	
•	 La	gestió	de	les	emocions
•	 El	respecte

•	 La	solidaritat	
•	 Motivacions	personals
•	 La	responsabilitat
•	 La	comunicació	
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Recursos 
didàctics

Nous continguts! 
A més d’incloure molts 

extres de gran utilitat i de ser 
sostenible i solidària, la Planet 

ajuda al nen a potenciar la seva 
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

A través de les activitats 
proposades a l’agenda es 

treballen les emocions, 
l’autoestima, l’entorn i les 

relacions socials. 


