
REUNIÓ DE MARES I PARES

D’ED. INFANTIL

CURS 2016-2017



BENVINGUTS A L’ESCOLA!

P3 CHARLIE RIVEL

P4 MAHATMA GANDHI

P5 JULES VERNE



INFORMACIONS
 Puntualitat a les entrades i sortides

 Recollida d’alumnes amb autorització

 Sortides de treball – terminis de pagament 

 Informacions a l’agenda. Pròximament via mail. 
CLICKEDU

 Assessorament de l’EAP (dimecres pel matí)

 Informació d’activitats extraescolars a l’AMPA

 Simulacre d’evacuació o confinament

 Informació del menjador a la Carla

 Dimarts dia de la fruita

 Aniversaris. Qui vulgui convidar ha de ser 
quelcom comprat, portar el tiquet i consultar 
amb el tutor/a possibles intol·leràncies i/o 
al·lèrgies.



EIXOS EDUCATIUS

1. APRENDRE A SER I ACTUAR D’UNA 

MANERA CADA VEGADA MÉS 

AUTÒNOMA.

2. APRENDRE A PENSAR I A COMUNICAR.

3. APRENDRE A DESCOBRIR I TENIR 

INICIATIVA.

4. APRENDRE A CONVIURE I HABITAR EL 

MÓN.



QUÈ I COM TREBALLEM?
 ANGLÈS

 RACONS I TALLERS (UN EN ANGLÈS)

 TREBALL PER PROJECTES

 POTENCIAR LA MILLORA DE 

L’EXPRESSIÓ ORAL DE L’ALUMNAT

 IMPULS DE LES NOVES TECNOLOGIES

 PROTAGONISTA DE LA SETMANA

 MALETA VIATGERA



 Treball de la lectoescriptura

 Quinzet: treball del càlcul mental

 Observació, exploració i manipulació a 

partir del que motiva als nens/es

QUÈ I COM TREBALLEM?



PROTAGONISTA DE LA SETMANA
- PARTICIPACIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES.

- APUNTAR-SE A LA GRAELLA

- TEMA: P3: UN CONTE

- P4: JOCS TRADICIONALS

- P5: QUI SÒC JO?

- PREPARAR L’ACTIVITAT JUNTAMENT AMB L’INFANT I 

ADEQUADA A L’EDAT

- DURADA APROXIMADA 20 MINUTS

- NOMÉS ELS DIJOUS A LES 9:15 O 15h.



MALETA VIATGERA
- FOMENTAR LA LECTURA EN FAMILIA: MIRAR 

ELS CONTES JUNTAMENT AMB ELS VOSTRES 

FILLS.

- RESPECTAR EL MATERIAL

- OMPLIR EL VOSTRE FULL D’OPINIONS QUE HI 

HA A LA MALETA

- LA MALETA MARXA A CASA EL DIVENDRES I 

TORNA A L’ESCOLA EL DIJOUS.



TREBALLAR PER PROJECTES:
 Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, 

triar...

 La funció dels projectes de treball és afavorir la creació 

d’estratègies d’organització dels coneixements escolars en 

relació amb:

- Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, 

interpretar-la, assimilar-la, jutjar-la...

- Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la 

comprensible, compartir-la, elaborar-la...

- Avaluar els aprentatges: ser conscients del que 

sabem, del que ignorem, com ho hem abordat...



Projectes / centres d'interès:

 Santa Tecla

 El nom de la classe

 La tardor

 El Nadal

 L'hivern

 Setmana dels  projectes

 Carnaval

 La primavera

 Pasqua 

 Un projecte que triïn 

ells/elles



RACONS: 
El/la nen/a és el motor del seu propi 

aprenentatge.

Objectius:

Adquirir hàbits d’autonomia i 

seguretat en sí mateixos.

Assolir progressos individuals 

respectant el propi ritme de treball.

Afavorir l’autonomia intel·lectual 

adquirint destreses més 

imaginatives, creatives i que 

afavoreixen la socialització. 



TIPUS DE RACONS:

 Racó de construccions o joc 

simbòlic

 Racó de llenguatge

 Psicomotricitat fina

 Racó de matemàtiques



Racó de  construccions i 

joc simbòlic:

 Diferents tipus de 

Construccions.

 Cuineta.

 Disfresses

 Mecànic ...



Racons de motricitat fina:

o Modelatge.

o Ceres.

o Retallar i enganxar.

o Pintura.



Racó de 

matemàtiques: 
- Puzzles

-Encaixos

-Dòmino

-Memory



 Un cop a la setmana (dimecres al matí) 

barrejarem els nens i nenes de les tres classes 

d’Ed. Infantil en 4 grups de treball. Aquest curs 

com a novetat un d’aquests tallers es farà en 

anglès.

 L’observació, l’experimentació i les arts 

plàstiques seran els eixos bàsics d’aquests 

tallers

TALLERS D’Ed. INFANTIL



ANGLÈS
• Aprenentatge natural a través de cançons, 
contes i jocs.
• Es recomana escoltar les cançons que es 
penjaran a la web de l’escola a dins el blog 
d’anglès a infantil. Rebreu una nota a l’agenda on 
s’indicarà quines cançons escoltar.
• Hi ha una APP  per tablets (no mòbils)  del 
“Greenman”. 



PSICOMOTRICITAT

Cal portar un xandall, 
vambes amb velcro, 
aquest any no cal 
portar mitjons anti 
lliscans.



PSICOMOTRICITAT

1. Relació amb els altres i amb el material.

2. Parts del cos.

3. Control postural.

4. Control de l’equilibri estàtic i dinàmic.

5. Coordinació oculomotriu.

6. Dissociació de moviments.

7. Organització de la lateralitat.

8. Estructuració de l’espai.

9. Percepció temporal.



• Els dilluns a la tarda

• Opció d’agafar un llibre per endur-se’l a 

casa

• Tornar-lo en 14 dies

• Fins que no es torni, no es podrà agafar 

un altre

• En cas de pèrdua o malmesa caldrà 

comprar-ne un altre

SERVEI DE PRÈSTEC DE 

BIBLIOTECA A P5



UN DIA A L’AULA Hàbits personals
Rutines i conversa
Activitat 
Esmorzar i hàbits
d’higiene

Esbarjo
Activitat
Extraescolars/dinar
Conversa
Activitat
Jocs/esbarjo



SORTIDES



INFORMACIONS  PUNTUALS

 Informes: desembre i juny.

 Entrevistes als pares i mares. Demanar hora

al tutor-a prèviament:

 Només dimarts de 12:30h a 13:30h

 Full d’autoritzacions de sortides i de recollida

d'alumnat.

 Totes les peces de roba han d'anar marcades

amb el nom i una beta llarga (1 pam).



o L'ús de la carmanyola sense embolcallar l’esmorzar.

o Recomanen esmorzars sense làctics ni sucs.

o És aconsellable una bata pel menjador i poden

portar raspall de dents i pasta. Cal retornar el full de

pícnic del menjador.

o Per afavorir l’autonomia dels vostres fills/es

recomanem sabates amb velcro i pantalons amb

goma.

o Els tiquets de menjador amb el nom i la data.



o A les sortides recomanem d'anar vestits amb el xandall

de l'escola.

o Cada divendres es donaran les bates i el got. Per tant,

recordeu que portin una bossa adient per a posar tot el

que s’ han d’emportar.

o Hi ha un control d'absentisme i de retards.



MOLTES 

GRÀCIES PER 

LA VOSTRA 

ASSISTÈNCIA!


