
   Benvinguts al nou 
curs escolar

   2018-2019



ÀREES, CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

 Trobareu tots els continguts i criteris d’avaluació de les 
diferents àrees a la pàgina web de l’escola. 

     També hi podeu accedir directament des de la següent adreça:

http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/projecte-educatiu/contin
guts-curriculars

/

Documents PDF 
per descarregar

http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/projecte-educatiu/continguts-curriculars/
http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/projecte-educatiu/continguts-curriculars/
http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/projecte-educatiu/continguts-curriculars/


CANVIS EN EL SISTEMA 
D’AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT

 Hi podeu accedir directament clicant damunt del següent enllaç:

http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/projecte-educatiu/projecte-e
ducatiu-de-centre/

 

Document PDF 
per descarregar

http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/projecte-educatiu/projecte-educatiu-de-centre/
http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/projecte-educatiu/projecte-educatiu-de-centre/


HORARI 18-19 –PRIMER A
           

Franja horària DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9 - 9.30
 
 

TALLERS 
LLENGUA/MATEMÀTIC

Anna 
 

 
 

MATEMÀTIQUES
Anna

 

MATÍ
CIENTÍFIC

 
Anna 
Valle
Manel
Àngels

 
 

MATEMÀTIQUES
 

Anna
 

RELIGIÓ /VALORS
Montse MQ /Albert

9.30 - 10

10 - 10.30
MATEMÀTIQUES

Anna

 
LLENGUA 

CASTELLANA
Montse MQ

 

10.30 - 11        

11 - 11.30

LLENGUA 
CASTELLANA

Anna
 

Suport lectura Valle
Anna

HORA DEL 
CONTE/SPEAKING

Ramona
Montse MQ

Anna
 

 
LLENGUA 

CASTELLANA 
(plàstica)

 
Montse MQ

 
11.30 - 12

MÚSICA
Helena

12 - 12.30

APADRINAMENT
Montse MQ

 

12.30 - 13.30          

15.00 – 15.30

ANGLÈS
Montse MQ

 
 

RACONS
 

Valle
Àngels

 

AMBIENTS
Carme
Anna 
Valle
Manel
Àngels

Montse MQ
 

 
AMBIENTS

Carme
Anna 
Valle
Manel
Àngels

Montse MQ
 

EDUCACIÓ FÍSICA
 

Manel
 

15.30 – 16.00

16.00 – 16.30



HORARI 18-19 –PRIMER B  

Franja horària DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9 - 9.30
 

LLENGUA CAT.
 

Valle

 
MATEMÀTIQUES

 

Valle

MATÍ 
CIENTÍFIC

Anna B
Valle

Manel 
Àngels

 

TALLERS 
LLENGUA/MATEMÀTI

C

Valle
 

RELIGIÓ 
/VALORS

Valle /Albert9.30 - 10

10 - 10.30 Valle

Suport Lectura 
Albert

Valle

10.30 - 11        

11 - 11.30

LLENGUA CAST.
 

Valle

ANGLÈS
Montse MQ

 
 

HORA DEL 
CONTE/SPEAKING

Valle
Ramona/Montse MQ

MÚSICA
Helena

11.30 - 12

12 - 12.30
APADRINAMEN

T
Valle

12.30 - 13.30

15.00 – 15.30

RACONS
Valle

Àngels
 

 
 
 

EDUCACIÓ FÍSICA
Manel

AMBIENTS
Carme
Anna B
Valle
Manel

Montse MQ
Àngels

AMBIENTS 
Carme
Anna B
Valle
Manel

Montse MQ
Àngels

ED. 
ARTÍSTICA(CA

ST)
Valle



LA KINESIOLOGIA
 La kinesiologia 

forma part de la 
nostra identitat  i 
afavoreix un 
treball més 
global i més 
eficaç, 
connectant les 
diferents àrees 
cerebrals.

 Aquests exercicis 
motrius, 
treballen l’àmbit 
neuronal, i se 
centren en 
aconseguir 
l’equilibri 
necessari per 
encarar les 
activitats 
d’ensenyament/
aprenentatge.





METODOLOGIES DE TREBALL 
 Treballem sense llibres de text, adaptant-nos  a la 

diversitat de l’aula, però són eines de suport i de 
consulta.

 Plantegem activitats diverses, atractives, motivadores, 
partint dels interessos i necessitats dels infants, sense 
lligar-nos a un sol tipus de material.

 Els nens i nenes aprenen a partir de l’experimentació, la 
manipulació i la relació que estableixen entre allò que 
aprenen i la vida quotidiana.

 Treballem per projectes, racons i ambients, que 
faciliten l’aprenentatge significatiu, donen protagonisme 
als infants i afavoreixen la integració dels aprenentatges i 
la motivació per a nous coneixements.



 Impliquem a les famílies en l’aprenentatge de l’alumnat, i 
en la vida diària de l’escola, a través del suport en 
activitats, tallers, sortides...

 Els racons ens serveixen per treballar en petit grup i 
activitats diferents, algunes més dirigides, altres més 
autònomes.

- El treball en equip promou la col·laboració, permet 
compartir coneixements i potenciar la iniciativa i la 
responsabilitat.

- Els racons són una estratègia organitzativa que 
permet també donar resposta a diferents interessos i 
necessitats dels infants.

- Faciliten treballar amb diferents materials i recursos.



METODOLOGIA DE TREBALL A PRIMER
 Racons: - dos mestres dins l’aula i 6 espais d’aprenentatge: 

   (grup-classe) - TAC

- Creació

- Grafismes

- Numeració

- Atenció

- Destreses

 Ambients: - lògica-matemàtica

- lingüístic (anglès)

      (P5-1r i 2n) - naturalista

- musical

- visual-art

- cinestèsica-esport

 Deures: - Lectura diària: silenciosa i en veu alta

- Activitats complementàries: quan es consideri necessari,                   
   com a reforç dels continguts treballats a l’aula



 Podeu trobar un gran recull d’activitats per fer a casa, 
 a la pàgina web de l’escola.



CAL RECORDAR...

L’horari lectiu és de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30.

Els aniversaris dels infants se celebren a l’escola amb 
activitats adequades a cada nivell, no s’han de portar 
cap tipus de llaminadures ni de regals o invitacions a 
festes.

És recomanable portar roba còmoda i marcada, i a les 
bates, jaquetes, anoracs, una beta prou llarga per poder-
les penjar al penjador. 

No s’han de portar joguines o altres objectes a l’escola. 
Quan calgui algun material o estri concrets, es demanarà 
a les famílies.



Esbarjo (10,30 h): és recomanable que els infants 
esmorzin a casa, així s’aconsegueix un millor rendiment. 
No obstant, si cal, es pot portar un petit entrepà o fruita 
en bock’n roll o carmanyola.

L’escola no administrarà medicaments de cap tipus, 
sense la recepta mèdica i l’autorització signada de la 
família.

Els infants malalts amb febre o malalties infecto-
contagioses (polls, conjuntivitis, varicel·la...) s’han de 
quedar a casa fins que es trobin bé, i en cas que es posin 
malalts a l’escola, s’avisarà a la família perquè els reculli.



El canal principal de comunicació escola-família serà el 
correu electrònic. Podeu també consultar la pàgina 
web del centre així com els diferents blocs, on trobareu 
informacions del vostre interès.
També s’utilitzarà un llibret d’aula, a través del qual 
sabreu què s’ha realitzat setmanalment a l’escola. En 
ell també hi podeu escriure què heu fet el cap de 
setmana, fer preguntes, etc.

escolammm.1r@gmail.com

Horari d’atenció a les famílies, a convenir amb la 
tutora.                         Preferentment els dimarts i/o 
divendres de 12:30 a 13:30 

mailto:escolammm.4t@gmail.com


MOLTES 
GRÀCIES PER LA 

VOSTRA 
ASSISTÈNCIA!
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