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CANVI D’ETAPA. 
El pas a cicle inicial és el principi d’una etapa educativa obligatòria pel vostre fill/a. Així 
doncs, hi ha algunes novetats i canvis que ens agradaria que coneguéssiu. 

És important que els pares no visqueu amb angoixa aquest canvi, ja que el fet de viure-
ho amb tranquil·litat i normalitat és la millor manera de no angoixar els nens/es. Sempre 
que tingueu un dubte, podeu dirigir-vos al tutor/a actual o al futur tutor/a. 

 

Autonomia i hàbits: 
Hi ha una sèrie de rutines que realitzem a l’escola i que han de poder fer sols/es per tal 
d’anar-se sentint més grans i guanyar autonomia. Per això us demanem que intenteu 
respectar al màxim les hores d’entrada i sortida, per tal que no es perdin l’inici o el 
tancament de les activitats. 

Cada dilluns al matí pengem les bates, la tovallola petita, trèiem de la motxilla els 
deures i el got. 

L’agenda i la carpeta van cada dia de casa a l’escola i d’escola a casa, per tal que 
sigui un canal habitual de comunicació. 

Els nens i les nenes ja es corden les bates sols, comencen a aprendre a lligar-se les 
sabates, netejar-se els mocs i es responsabilitzen de tenir en el seu calaix els mocadors 
necessaris si estan refredats. 
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Agenda: 
Tal i com dèiem anteriorment, l’agenda és molt important per tenir un canal de 
comunicació diària amb la família. Tot i que també enviem informació per correu 
electrònic o podem parlar de qualsevol aspecte en les entrades, sortides i/o 
entrevistes. 

És important que els alumnes s’acostumin a portar l’agenda cada dia i comunicar a 
casa si hi ha alguna cosa escrita. Igualment és important que els pares i mares us mireu 
diàriament l’agenda, ja que apuntem l’organització setmanal, canvis, sortides, manca 
de material, bibliobús... 

 

Material: 
A partir de primer curs, cada nen/a porta el seu material: estoig, regles, quadern de 
dibuix ... Així doncs, a principi de curs s’ha de portar un arxivador de dos forats de llom 
ample (gran), 10 separadors de colors per l’arxivador, 20 fundes de plàstic perforades 
(mida foli), 1 carpeta sense separadors, 1 bata o camisa vella per plàstica,  1 bata 
diferent i 1 tovalló pel menjador, tovallola petita amb beta, got, 1 regle de 30cm, 1 
bloc de dibuix, pinzell rodo dels nº 2, 6 i  10. 

Estoig amb: llapis, goma, maquineta, tisores, cola, llapis de colors, retoladors, 
plastidecors, bolígraf blau, verd i negre. 

TOT HA D’ESTAR MARCAT!!! 
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Valors o religió: 
A l’escola tots els alumnes realitzen educació en valors, però a petició dels pares hi ha 
la possibilitat de realitzar religió. Aquesta matèria es realitza durant la mateixa franja 
horària que valors, així que els alumnes poden triar una de les dues possibilitats. 
Aquesta decisió la pren la família en finalitzar el curs de P5, ja que així s’organitza 
l’horari del pròxim. Heu de comunicar al tutor/a si voleu que realitzin l’àrea de religió el 
pròxim curs.  

Durant l’escolaritat es pot canviar a final de cada curs.  

 

Deures: 
Cada divendres, els nens i les  nenes porten a casa la llibreta dels deures, on trobareu 
enganxades les tasques a realitzar i que s’han de portar a l’escola el dilluns. Aquestes 
feines són de reforç i/o repàs del que s’està fent a classe, així que els alumnes poden 
fer-ho autònomament (sols). Sinó fos així i requerissin ajuda el tutor/a, us ho anotaria a 
l’agenda o a la mateixa llibreta. 

Els deures no sempre són iguals per a tots/es, ja que moltes vegades s’adapta al que 
són capaços de fer o allò que s’ha detectat que no està ben assolit i seria convenient 
tornar-ho a fer.  

Els deures no han de ser una lluita, és responsabilitat d’ells. Si no volen fer-los, han 
d’explicar els motius dilluns i afrontar les conseqüències: fer-los durant el dia, portar-los 
l’endemà... 
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Recerques: 
Les recerques, conferències i/o exposicions orals, es treballen al llarg de tota 
l’escolaritat de diferents maneres. A primer comencem a preparar les recerques sobre 
un tema que escull el vostre fill/a i que explicarà als altres companys de classe i, a 
vegades, també a altres alumnes de l’escola. 

Les recerques a Cicle Inicial es realitzen a l’aula i de manera coordinada amb els 
deures setmanals. Durant el cap de setmana  s’ha de contestar la pregunta que hi ha 
a l’agenda de forma entenedora pel nen/a.  

Ell/a us demanarà què ha d’escriure, així que conjuntament podeu buscar informació, 
els hi podeu explicar, podeu mirar un conte o llibre, demanar algun expert que en 
sàpiga molt .... L’important és que sàpiga explicar-ho i deixar constància per escrit 
amb una o dues frases (a primer) i un paràgraf (a segon).  

Cada setmana aquesta pregunta es passa a net a l’aula i es busca una fotografia, 
també a l’aula amb el mestre/a, que els ajudi a explicar-ho sense necessitat de llegir. 

Un cop finalitzat tot el treball de recerca d’informació els alumnes es preparen 
l’exposició oral tenint en compte que s’han de presentar ells i el tema, que no s’ha de 
llegir, que han de fer servir les imatges per recolzar el que diuen, no han de repetir 
falques ... 

Tot el treball a Cicle Inicial està molt pautat, però cada vegada aniran realitzant 
aquestes recerques de manera més autònoma. També ampliaran la manera de 
realitza-les, ja que les faran en parelles, en castellà, amb power points... Però en cada 
moment el tutor/a us explicarà què han de fer i com ho faran.   
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Trobada esportiva: 
Tots els alumnes de primària un matí del curs realitzen una trobada esportiva a Berga. 
És un espai promogut per el Pla Català de l’Esport perquè nens i nenes de les mateixes 
edats comparteixin un matí de jocs i activitats esportives. 

S’organitza tot des del Pla Català i no requereix més que l’autorització familiar, ja que 
es fa en horari escolar i a l’hora de dinar ja estem a l’escola. 

 

 

Camp d’Aprenentatge: 
De forma subvencionada per l’AMPA, a primària també es realitzen algunes activitats 
en el medi natural proper dinamitzades pel Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà.  

Les activitats són de temàtiques diferents, però sempre ajuden a comprendre i 
aprendre coses sobre el medi més proper: bolets, bosc, rius i rieres, el poble... 

Aquestes activitats es realitzen durant l’horari escolar. 
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