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REUNIÓ PRINCIPI DE CURS

MARES I PARES DE PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA

CURS 2017/2018



EQUIP DOCENT
MESTRES TUTORES

• 1rA: Mercè Farran � Atenció pares: dj. 15:00 a 15:45
• 1rB: Núria Peirau � Atenció pares: dv. 11:30 a 12:30
• 2nA: Teresa Barrufet � Atenció pares: dv. 10:00 a 11:00
• 2nB: Eli Hidalgo � Atenció pares: dv. 11:30 a 12:30

MESTRES ESPECIALISTES

EQUIP DIRECTIU

• Director: Magí Serra
• Cap d’estudis: Consol Badia

• Música: Cristina Reñé
• Anglès: Alba Solà
• Educació Física: Pepita Llobera
• Religió: Xavier Alís
• Plàstica: Primer � Núria Peirau

Segon � Eloi Vidal
• Suport: Angelina Sancerni
• Reforç: Rosa Font

• Cap d’estudis: Consol Badia
• Secretària: Cristina Reñé



FUNCIONAMENT   DEL   CURS
�Les reunions amb la família es duran a terme en el segon trimestre,

la cita mitjançant l’agenda  escolar.

�Tres llengües d’aprenentatge.

� A primer i segon els alumnes porten bata.

� Bata i jaquetes han de portar beta i el nom.

� Puntualitat en les entrades i sortides.� Puntualitat en les entrades i sortides.

� Els alumnes es posen en fila i entren amb la mestra.

� Les faltes d’assistència i els retards s’han de justificar a l’agenda o bé amb justificant.

� Medicaments: no administrem medicaments en horari escolar; en casos puntuals

cal portar un informe mèdic a direcció amb el nom  de l’alumne, medicament

a prendre i la pauta d’administració.

�



�Carta de compromís famílies de primer. 

� La carpeta i l’agenda s’han de portar cada dia.

�Els comunicats a les famílies es faran per correu electrònic i/o agenda.

� Aniversaris: és voluntari, qui  vulgui pot portar un llibre o un joc per la classe. 

Els mestres no repartiran invitacions.

�Quota material 60 €.



ESMORZAR    SALUDABLE

�Dijous és el dia de la fruita.

�Promoure una dieta sana i equilibrada.

� Cal venir esmorzats de casa.

� Evitar la pastisseria industrial, dolços,…

� No es pot portar llaminadures.� No es pot portar llaminadures.

� La carmanyola ha de venir amb al nom de l’alumne.

� És convenient dur aigua.



SORTIDES

P R I M E R  T R I M E S T R E :

� 10 d’octubre: Fundació Alícia i Món Sant Benet 

(Sant Fruitós del Bages)

� 6 de novembre: Cda. Les Obagues “A pas d’aigua”

S E G O N  T R I M E S T R E :S E G O N  T R I M E S T R E :

�ANIMAC Lleida / RAIMAT golf: data a concretar

� Teatre en anglès (Les Borges Blanques): 13 de març

T E R C E R  T R I M E S T R E :

� COLÒNIES: 14 i 15 de maig Finca Tamarit (Altafulla)



DEURES

�És important que els infants desenvolupin un hàbit de lectura, llegint cada dia a casa.

� Dilluns, dimecres i divendres portaran una petita tasca escolar a la llibreta viatgera

o bé en una fitxa.

�Els deures aniran a dins de la carpeta.

�S’apuntaran sempre a l’agenda.

�Carpeta i agenda han de retornar cada dia a l’escola.�Carpeta i agenda han de retornar cada dia a l’escola.

�Els deures es presentaran nets i polits.

�Els dies que no acabin alguna tasca escolar la poden portar a casa per acabar-la.

�Recordem la importància de fer els deures en un lloc tranquil, és positiu que ajudeu 

als vostres fills-es a entendre allò que cal fer, però en cap cas heu de fer vosaltres els deures.



AVALUACIÓ
�Tres informes d’avaluació al final de cada trimestre i un d’avaluació final

en acabar el curs.

�Religió i valors són àrees avaluables.

� Les àrees d’educació visual i plàstica i educació musical es treballen per separat;

tot i que a l’avaluació final s’avaluen conjuntament amb una sola nota.

� Les àrees de coneixement del medi: Coneixement del medi natural i

Coneixement del medi social es treballen per separat tot i que a l’avaluació final

s’avaluen conjuntament amb una sola nota.

�Feina acadèmica a l’aula.

�Control, tasques i feines avaluables.

�Participació, actitud i comportament.

�Deures i feines a casa.



SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT

� És un reforç flexible, temporal i preventiu.
� S’oferirà en horari lectiu i postlectiu (els dimarts i dimecres de 12.30 a 13.30).
� Els pares i mares sereu avisats per carta.



SESSIONS D’EDUCACIÓ FÍSICA
Han de dur:

�Xandall amb el NOM a la jaqueta i BETA.

�Necesser petit amb: sabatilles xineses, aigua, 

tovallola petita, colònia,...(No vidre).

�Sabates esportives.

SESSIONS DE PLÀSTICASESSIONS DE PLÀSTICA

La plàstica es durà a terme en llengua anglesa.

Han de dur:

�Una bata, camisa o samarreta que es pugui embrutar.

� Puntualment podem demanar la vostra col·laboració per 

dur diferents materials de casa.



SESSIONS C. del MEDI NATURAL
� Metodologia: projectes de treball.

�Prioritzem l’experimentació i l’observació directa.

� Blocs a treballar en aquest curs:

ALIMENTACIÓ 
1r/2n

AIGUA      
1r/2n

PLANTES       
1r

ELS CINC 
SENTITS         

1r

EL COS            
2n

ANIMALS       
2n

MÀQUINES   

2n

MATERIALS   
1r



LECTURA

�Apadrinament lector: PRIMER ----SISÈ

SEGON ----QUART

�Biblioteca: préstec de llibres quinzenal. Treball de l’escriptor  

Roald Dahl.

�Lectura individual: biblioteca d’aula.

�Lectura per parelles: maletes del pla lector.�Lectura per parelles: maletes del pla lector.

�Lectura col·lectiva.

�Lectura de la mestra.



LLENGÜES

�L’objectiu primordial és desenvolupar les capacitats 

lingüístiques:

• ESCOLTAR

•PARLAR 

•LLEGIR                         COMUNICAR-SE           

• ESCRIURE• ESCRIURE

•COMPRENDRE

� Llengua catalana.

� Lengua castellana.

� Llengua anglesa.



MATEMÀTIQUES
•L’objectiu principal és que utilitzin les matemàtiques per resoldre situacions de la 

vida quotidiana.

•Treballem per blocs: numeració, càlcul, resolució de problemes, geometria, 

mesura i tractament de la informació.

•Matemàtica manipulativa.

•Jocs matemàtics.

•Càlcul mental (suma, resta, problemes).

PRIMER

�Els continguts principals es centraran en els nombres fins al 100, la desena, la 

suma portant-ne, la resta, problemes.

SEGON

� Els continguts principals es centraran en els nombres fins al 1000, la centena, la 

suma portant-ne, la resta portant-ne, problemes, multiplicació, iniciació a la 

divisió.



SESSIONS C. del MEDI SOCIAL
�Iniciació al medi social.

�El món que ens envolta.

�Viure en societat.

�Les empremtes del temps.



PROJECTE DE CENTRE

�Continuació del projecte del curs passat.

� Espai obert d’aprenentatge amb les famílies.

JUNEDA “EL MEU ENTORN”



ESTEM  ENCANTADES/ATS 
DE  PODER  FER  FEINA

AMB  ELS  VOSTRES  FILLS/ES

GRÀCIES   PER   VENIR!


