
Escola del Parc   

1 
 

 

 

DOSSIER INFORMATIU  

PER ALS PARES 

 

 

CURS: 2017-18 

 

Cicle Mitjà. 3r de Primària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola del Parc   

2 
 

 

Índex 

 

1- Introducció. 

2- Característiques dels alumnes i les alumnes del cicle.  

3- Normes d’organització del centre. 

4- Àrees, mestres i continguts.  

5- Avaluació a primària.  

6- Organització: horaris i àrees. 

7- Activitats i sortides. 

8- Altres informacions. 

9- Recordatoris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola del Parc   

3 
 

 

 

1- INTRODUCCIÓ 

 La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tots els nens i nenes les 

competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social. I 

quan parlem de competència ens referim a la capacitat d’utilitzar coneixements (sabers) i 

habilitats (procediments), de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que 

requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica 

la comprensió, la reflexió i el discerniment, tenint en compte la dimensió social de cada 

situació (actituds i valors). 

  És important saber que el paper de les famílies en l’educació és molt important. 

Han de potenciar una imatge positiva del camp educatiu, han d’estimular, animar, fer el 

seguiment, valorar l’esforç, possibilitar un temps i un lloc d’estudi i informar-se de 

l’evolució del procés educatiu del seu fill/a per actuar en conseqüència, etc. 

 

2- CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES I LES ALUMNES DEL CICLE 
 

Des que comencen el cicle mitjà fins que l’acaben, tant els nens com les nenes 

experimenten diversos canvis, tant físics com psíquics, que afecten  la seva educació. De 

forma molt resumida només volem ressaltar alguns d’ells: 

- S’inicien en el  pensament realista i objectiu. 

- Comencen a ser capaços de fer reflexions sistemàtiques sobre les activitats que fan. 

- Li donen molta importància a les vivències personals. 

- Cada vegada són menys egocentristes i comencen a tenir més interès pels altres. 

- Es mostren fàcilment motivats i col·laboradors. 

- Progressen en el càlcul i l’escriptura, però tenen dificultats en l’ortografia i l’anàlisi de 

les categories gramaticals.  
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3- NORMES D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 

Farem un breu resum de les normes que cal destacar perquè hi hagi un bon 

funcionament: 

 

- Els nens poden portar una ampolla petita d’aigua a la classe, però només podran 

beure en els canvis de classe i amb previ avís (han de demanar permís).  

- Hi ha un horari establert de recollida de pati; 3r ho fa els dimarts.  

- Es considera retard quan arriba 10 minuts tard sense cap justificació escrita (passats 

aquests  10 minuts l’alumne no podrà entrar a l’aula la primera sessió).  

- Els nens/es pugen i baixen acompanyats d’una música. La mestra els espera a 

l’aula. A les escales i al pati sempre hi haurà mestres vigilant les entrades i sortides.  

- S’han de justificar totes les faltes d’assistència amb el full oficial del centre o 

comprovant del metge. (Aquest full es pot aconseguir a la web de l’escola)  

- Els / les mestres no estem autoritzats a donar cap medicació. Els medicaments s’han 

de donar a casa. Si no és possible, i li hem de donar a l’escola, cal portar un justificant 

mèdic. Cal emplenar el paper amb la dosi i hora a administrar. 

- En cas de venir a buscar al nen/a per anar al metge, evitar coincidir amb l’hora del 

pati, ja que es fa difícil trobar al nen. S’aconsella venir abans o després.  

- Els pares no poden entrar a les aules per tal de no trencar el ritme de treball.  

- Cal portar el material necessari a l’estoig (llapis, goma, maquineta, colors... ) 

- No es pot fer servir típpex, ni subratlladors fluorescents.  

 

 

Escola verda:  

L’Escola del Parc és una escola verda que, juntament amb altres escoles, forma part del 

projecte "Escoles Verdes", fomentat per la Generalitat. Això vol dir que està compromesa 

en la millora ambiental i que per tant té com a objectiu principal  sensibilitzar els nens, i a 

tota la comunitat educativa, pel respecte al Medi ambient.  
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A més, la nostra escola també pertany a la XESC (Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat 

de Catalunya), una xarxa de centres educatius, que va néixer l’any 2009, que 

desenvolupa programes d’educació per a la sostenibilitat promovent la participació i la 

implicació de tota la comunitat educativa. 

Formar part d'aquest projecte i d’aquesta xarxa de centres, implica fer un canvi qualitatiu 

en el nostre projecte educatiu, significa replantejar-se àmpliament el treball educatiu i 

l'organització del centre, i per tant, l'acceptació, per part de tota la comunitat educativa, 

d'uns compromisos bàsics.  

En base això, la nostra escola ja fa anys que porta a terme una sèrie d’actuacions per tal 

de garantir aquesta sensibilització respecte el medi ambient i una educació per a la 

sostenibilitat.  

Aquest nou curs 2017-18, per tal de continuar millorant i seguir avançant,  volem 

emfatitzar la consigna de les tres erres ecològiques: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.  És una 

regla per tenir cura del medi ambient, específicament per reduir el volum de residus o 

brossa generada. Amb les 3R pretenem millorar hàbits de consum responsable, 

aconseguir tirar menys escombraries, estalviar diners i ser uns consumidors més 

responsables.  

Aquest curs, una de les noves actuacions que incorporem és reduir el consum del plàstic, 

d’una banda per aconseguir uns patis més nets, i d’altra per reduir l’ús d’aquest material 

no reutilitzable i que costa tant de reciclar. Per tal d’aconseguir aquest nou propòsit, 

necessitem la col·laboració de tota la comunitat educativa, mestres, alumnat, famílies, etc.  

Demanem doncs, no portar envasos de plàstic ni brics, sinó que només fer ús d’envasos 

reutilitzables, com cantimplores. A l’hora del pati no es podran portar brics de sucs ni 

batuts, ni brics de iogurts o altres productes lactis. A més, en la celebració d’aniversaris, 

tampoc es podran portar brics de begudes, només galetes. A les excursions, també 

demanem fer ús de carmanyoles, no portar envasos de plàstics no reutilitzables.  

Per tal de reduir residus, continuarem amb l’actuació: “esmorzar sense residus”, en la que 

es demana que l’esmorzar vingui dins d’una carmanyola o un embolcall reutilitzable. Res 

d’alumini, film transparent o bosses de plàstic.  
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Per tal de controlar aquests esmorzars, es continuarà fent el concurs de “esmorzars sense 

residus” que es fa des de fa anys i que ens ajuda a reduir residus, a tenir un pati net i a 

tenir més sensibilitat respecte el medi ambient. A la web de l’escola, i a la primera planta 

de l’edifici es podrà anar fent el seguiment de la classe guanyadora.  

Seguint amb l’objectiu de la sensibilització , i promovent la implicació de tota la comunitat 

educativa, enguany celebrarem tres dies especials pel medi ambient: “la setmana de 

prevenció de residus” (20-24 de novembre), “el dia de l’energia” (14 de febrer), i “el dia 

internacional sense soroll” (26 d’abril).  

A banda d’això, es seguiran portant a terme les següents  actuacions que ja es venien 

fent:  

Pel que fa a l’àmbit de reutilització: 

- L’escola ofereix llibres de “projecte d’escola”, llibres que es reutilitzen any rere any i 

que les famílies no cal que comprin. En són exemples: llibre de text d’anglès, 

diccionari de castellà, diccionari de català, llibres de lectura individual, etc. 

- A totes les aules s’aprofita el  paper brut o inutilitzable com  a esborrany. 

- A Primària s’utilitzen llibretes d’un curs per a l’altre.  

 

Pel que fa a l’àmbit de reciclatge: 

- L’escola disposa de contenidors de reciclatge de: paper i cartró, plàstic, tòners i 

cartutxos d’impressora, i de matèria orgànica al menjador. 

 

Pel que fa a l’àmbit de reducció de residus: 

- Es fan còpies per les dues cares, per tal d’estalviar paper. 

- Concurs: “Un esmorzar sense residus”  

- Organització de brigades per la neteja del pati (recollida de residus). A primària, 

cada curs té destinat un dia per recollir el pati els últims cinc minuts.  (Els de CS 

mouen els contenidors) 
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Pel que fa a àmbits més generals, cal destacar també altres actuacions importants com: 

- Reducció d’energia elèctrica (regletes) i l‘estalvi de l’aigua (aixetes).  

- Projecte de l’arbre als diferents cicles. Cada curs fa el treball d’un arbre; es forma 

un àlbum que va passant de curs en curs, i que per tant, quan el nen finalitza la 

primària té el recull de tots els arbres, des de P3.  

- Seguiment i manteniment d’un hort ecològic.  

- Adequació del menjar que porten els alumnes de casa, cada dimarts és “el dia de la 

fruita”. 

- Cada classe té un Delegat Verd. És un càrrec de responsabilitat amb l’escola 

verda. És l’encarregat de comptar carmanyoles, d’assistir a reunions i informar als 

companys de les noves notícies o actuacions,  

de vetllar que es compleixin les diferents actuacions relacionades amb la cura del 

medi ambient, etc.  

- Exposició sobre l’escola verda i l’hort. S’aprofitarà un espai específic per mostrar 

els treballs de l’alumnat, els aliments recollits, fotografies de l’hort, de la plantació, 

etc.  
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4- ÀREES, MESTRES I CONTINGUTS 

 

 En el cicle mitjà els àmbits d’aprenentatge comprenen les següents àrees, impartides 

pels mestres següents:  

 3r A 3r B 

Llengua catalana Sandra Rubio  Saray Muñoz 

Llengua castellana Mari Carmen 

Sánchez 

Mari Carmen 

Sánchez 

Llengua estrangera: anglès Daniel López Daniel López 

Matemàtiques Sandra Rubio  Saray Muñoz 

Coneixement del medi natural i social i 

cultural 

Sandra Rubio  Saray Muñoz 

Educació física Sandra Rubio Sandra Rubio 

Educació musical Cristina Benítez Cristina Benítez 

Educació visual i plàstica  Mari Carmen 

Sánchez 

Saray Muñoz 

Religió  (opcional) Maria Meroño  Maria Meroño  

Conviure Mari Carmen 

Sánchez 

Saray Muñoz 

Informàtica Núria Darder Núria Darder 

 

 

Tot i que cada àrea té els seus continguts específics,  cal treballar des de totes les 

àrees al llarg de l’etapa els següents aspectes:  

- Comprensió lectora 

- L’expressió oral i escrita 

- La comunicació audiovisual 

- Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 

- L’educació en valors. 
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En les principals àrees, els continguts més destacats seran els següents:  

 

Llengua catalana -Tipologia de textos: descripció d'objectes i paisatges, carta, conte, diàleg, 

instruccions...  

- Ortografia: c/qu, g/gu, b/v, r/rr/-r, s/ss/c/ç/z,, h, i/ix, tx/ig, g/j, mb/nv/mp, 

etc.  

- Gramàtica: tipus de noms, l’adjectiu, els demostratius i els possessius, 

els numerals, temps verbal, l’article, els pronoms personals tònics, els 

adverbis de temps i les preposicions. 

 

 

Llengua castellana -Tipologia de textos: descripció de persones, carta, conte, etc.  

- Ortografia: Paraules agudes, planes i esdrúixoles; terminacions ge-gi, 

paraules amb “j”; b/v en temps verbals, etc.  

 

Llengua estrangera: 

anglès 

 

 Speaking: Notes de classe i notes recollides en les sessions d’anglès 

oral a 3r. 

 Listening (escoltar i entendre): Notes de classe i listenings que es 

fan als controls. 

 Reading (llegir i comprendre): Notes de classe i readings que es fan 

als controls. 

 Writing (escriure): Petites redaccions de les diferents unitats 

(activitats que es treballen a l’activity book) i petites redaccions que es 

fan als controls de les unitats(sempre seguint un model donat). 

 Funcionament de la llengua: Notes recollides de classe, controls 

extres que es fan de vocabulari d’anglès i controls de les unitats. 

 Actitud: Actitud de classe i deures entregats. 

 

Matemàtiques  

Nombres fins al milió;  Multiplicació  de 2 i 3  xifres; Divisió de 2 xifres; 

tipus de línies, angles i classificació de figures; fraccions; nombres 

decimals; L’euro i els cèntims; Mesures de longitud, massa i capacitat; el 

rellotge;  Geometria amb volum;  Gràfics, diagrames de barres, la 

freqüència i la moda.  

 

Coneixement del medi 

natural i social i cultural 

Les plantes, el pas del temps, petjades de la història , el cos, l’ajuntament, 

els materials i Catalunya.  

 

Educació física Ampliació dels continguts de l’any anterior: el cos, la imatge i la percepció; 

Habilitats motrius; igualtats físiques bàsiques; el joc.  

 

Educació musical 

Ampliació dels continguts de l’any passat respecte al ritme i melodia. 

Notes agudes, audicions, cançons de repertori; iniciació en el conjunt 

instrumental.  
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Informàtica Hardware sistema operatiu 

- Introducció al llenguatge icònic i visual de Windows i dels programes 

utilitzats. 

- Usar el hardware de manera adequada: ratolí, teclat, auriculars. 

Processador de text i informacions (Office) 

- Escriptura de textos fent ús del corrector (diferents tipologies textuals). 

- Inserir imatges i posar-hi un títol. 

- Realitzar taules. 

- Comunicar informacions en suports impresos, dossiers, etc. 

- Realitzar una portada d’un treball. 

Internet 

- Introducció l’ús dels navegadors: Internet Explorer, Fire fox per 

buscar, obtenir i processar la informació digital de forma guiada. 

- Cerca de definicions de paraules en diccionaris virtuals. 

- Cerca de sinònims i antònims en diccionaris virtuals. 

Altres 

- Activitats interactives de diferents àrees. 

 

 

Els objectius de l’àrea de religió estan a l’annex.  

 

 

L'alumnat rebrà atenció per part de la mestra d'educació especial Magda Ortega. 

Els objectius de l’educació especial al llarg del curs seran els següents:  

 

1.-Actuar com a recurs que permeti detectar i atendre aquelles dificultats en els 

alumnes, que de manera puntual o amb una major durada puguin influir en el seu 

rendiment escolar i en el seu desenvolupament integral. 

2.-Acordar, amb el professorat, la metodologia de treball més adient per aquells 

alumnes que manifesten dificultats o estancaments al llarg del seu procés d’ensenyament 

- aprenentatge.  

3.-Mantenir entrevistes conjuntes amb els/les metres tutors/es i les famílies per tal 

d’obtenir la informació precisa, sobre aquells alumnes que puguin necessitar la seva 

atenció,  establint pautes d’actuació conjunta. 

4.-Actuar com a intermediari entre les famílies i els serveis externs que des de l’escola i 

amb la col·laboració de l’EAP (Equip Psicopedagògic), valorin que els alumnes precisen. 
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5- ÀVALUACIÓ PRIMÀRIA  
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Com cada any, continuaran havent tres informes al llarg del curs: desembre, març i 

juny. Han de tornar sempre l’últim full signat.  

Els resultats dels diferents àmbits seran els següents:  

 

 

 

 

 

6- ORGANITZACIÓ HORARI I ÀREES 

 

Al llarg del curs, i des de diferents àrees, es realitzaran alguns microprojectes,  és a dir, 

treballs  que impliquen la investigació sobre un tema en concret. Aquesta metodologia 

facilita un treball interdisciplinar, ja que el tema és tractat des de diferents àrees d'una 

manera activa i en equip per extreure un producte final que pugui ser exposat a la resta i 

així aprendre el conjunt dels coneixements. Amb aquest tipus de treball els nens 

construeixen el seu propi coneixement mitjançant la investigació,  el treball cooperatiu, la 

comunicació i el diàleg, facilitant així, l'adquisició de les competències bàsiques. 

Al llarg del curs es faran diferents microprojectes que podran ser escollits per l'alumnat 

o per la mestra. Per tant cal tenir en compte que els temes i la durada dels projectes serà 

diferent en cada aula.  

 

Aquest any es continuen fent ús dels llibres socialitzats  de: matemàtiques, 

coneixement del medi, música,  anglès, quadern de competències de català i castellà i 

continuem amb els diccionaris i llibres de lectura. 

 Es continuarà treballant amb llibretes i hi haurà un treball paral·lel amb els quaderns i 

fitxes. Excepte a l’àrea de medi que es faran dossiers.  

 

Cada dia es fa el Pla Lector. Aquestes sessions es destinen a fer activitats d’eficàcia 

lectora, a fer lectura col·lectiva d'un mateix llibre i lectura per plaer.  

 

Com l’any passat, aquest curs també es faran entrega dels controls; s’han de tornar 

signats.  
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Pel que fa al SEP (Suport Educatiu Personalitzat), aquest any es farà 1:30h a català i 

1h a matemàtiques. Seran sessions en la que una altra mestra entrarà a l’aula per donar 

suport. 

 

Quan parlem de SEP, cal que quedi clar que és un reforç individual al nen. La mestra 

ha de dedicar una estona a resoldre un dubte puntual a aquell alumne. Per tant, el SEP el 

pot rebre qualsevol alumne en qualsevol moment, tot depèn de les seves necessitats al 

llarg del curs.  

 

Degut a la importància del paper de la família en el procés d’aprenentatge del nen/a, 

aquest any continuarem demanant implicació dins l’aula. Demanarem voluntaris/es pels 

microprojectes, pels experiments, per anar a l’hort, i per fer d’altres activitats.  

Per tal d’organitzar-nos, es farà una llista de voluntaris per l’hort i pels experiments. Els 

interessats hauran d’escriure un mail amb el seu nom, el nom i curs del fill/a, i la 

disponibilitat horària a la següent adreça: saraymunoz@escoladelparc.cat 

D’una altra banda es farà un grup de voluntaris interactius, és a dir, que tinguin una gran 

disponibilitat horària per venir a col·laborar de forma més sistemàtica. Aquests s’han 

d’apuntar en una llista o bé dir-li a la tutora.  

Per activitats més puntuals o bé acompanyaments a sortides es farà un avís via mail, o bé 

a través dels delegats de cada classe.  

Cal aclarir, que quan parlem de ser voluntaris/àries, es per tots els cursos, és a dir, pot ser 

que es demani a un pare de 3r venir a ajudar a una classe de 1r, per exemple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saraymunoz@escoladelparc.cat
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7- ACTIVITATS I SORTIDES 

 

Aquest any es proposen de moment les següents activitats:  

 

Activitats Objectius Data Curs Preu 

Learning English 
Through theatre 

 Despertar l’interès pel teatre interactiu, divertit i visual 
en llengua anglesa. 

Curs 
escolar 

3r i 4t 4€ 

Convivim amb la 
diversitat: taller 

de treball 
manuals 

 Donar a conèixer les capacitats de persones amb 
discapacitat intel·lectual a través de la realització d’un 
treball manual. 
 Reflexionar sobre conceptes: diversitat, inclusió social, 
igualtat d’oportunitats. 
 Potenciar valors: respecte a la diversitat, treball en 
equip, esforç i superació personal. 
 Fomentar conductes de reutilització o reciclatge 

Curs 
escolar 

3r   

Coneguem la 
ciutat. Itinerari 

urbà. 

 Conèixer la història del Prat. 
 Apropar l’alumnat al coneixement de la ciutat. 
 Conèixer i respectar el patrimoni urbà. 
 Millorar el coneixement de l’entorn urbà.. 

Curs 
escolar  

3r  

Jornada 
d’atletisme 

 Promoure la pràctica de l'atletisme, especialment 
d'aquelles proves que difícilment es poden dur  a terme 
al pati o gimnàs de l'escola. 
 Donar a conèixer la instal·lació esportiva on es practica 
l'atletisme: pista Moisès Llopart. 

Curs 
escolar  

3r 2€ 

Mou-te pel carrer 
amb 

responsabilitat 

 Identificar els conceptes de seguretat i perill en relació 
amb els diferents espais de mobilitat 
 Adquirir hàbits per a la mobilitat segura 

Curs 
escolar  

3r  

Actes de cloenda 
curs d’educació 

viària 

 Adquirir hàbits i coneixements relacionats amb la 
seguretat a l’espai públic. 

Curs 
escolar  

3r  

Cosmocaixa + 
Planetari 

(Barcelona) 

 Visitar CosmoCaixa Barcelona. 
 Treballar i estudiar el Planetari: Fases de la Lluna i el 
Sistema Solar. 

 Visitar i gaudit del Bosc Inundat, el Mur geològic i la 
sala de la Matèria. 

17-nov 3r 8,50€ 

 + 

autocar 

Jocs Olímpics. 
Casa de colonias 
Mogent. (Llinars 

del Vallès) 

 Divertir-se a través d’activitats i jocs. 

 Practicar diferents jocs:relleus, punteria amb aros, 
apuntarem a una diana gegant, jugarem amb una 
javelina i farem llançament de pes, sumocul, futbol, 
bàsquet-freesbe, cursa de sacs, salts (d’alçada i de 
llargada). 

 Fer un taller de medalles. 

23-febr 3r 12€  + 
autocar 
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La casa de les 
abelles. (Sant 

Pere de Torelló) 

 Estudiar el món de les abelles a la granja. 
 Visitar l’arnar vestits d’apicultors. 
 Observar una colònia d’abelles. 
 Conèixer on i como viuen i les diferents etapes de 
creixement. 

 Aprendre el procés d’extracció, filtració i envasat de la 
mel 

24-abril 3r 12,50€ 
 + 
autocar 

 

(està pendent una activitat de l’ajuntament)  

 

8- ALTRES INFORMACIONS 

 

Entrevistes amb les tutores: Dilluns de 12.30h a 13.30 hores                                   

 

(les entrevistes s’han de demanar amb antelació a través de l’agenda del nen/a). 

 

Delegats de classe: A cada classe hi ha d’haver un o dos delegats (pares o mares 

voluntàries), els quals tindran la funció de ser el nexe entre famílies i escola, ja sigui tutora 

o bé AMPA, o consell escolar, o direcció. Les informacions que els delegats hagin de 

comunicar es faran  via mail.  

 

Agenda: S’ha de controlar  cada dia i els nens l’han de portar sempre al matí i a la tarda, 

ja que és el mitjà de comunicació entre l’escola i la família. Totes les incidències i 

comunicacions, caldrà anotar-les a l’agenda, a la part del darrere (comunicacions o 

notes). Només en el cas d’informar que els nens no han fet els deures la mestra ho 

anotarà en el mateix dia.  

També s’hi anotaran els deures i encàrrecs que es facin des de l’escola. Caldrà tenir-ne 

especial cura pel que fa a la presentació i ordre. Es tracta d’una agenda escolar, no d’ús 

exclusivament personal. Els tutors podran fer un seguiment de la seva utilització i és 

important que des de casa s’ajudi a fer-ne un bon ús.  

 

Material d’estudi: Els nens i les nenes hauran de portar cada dia a la motxilla el material 

necessari (llibres i llibretes de l’àrea que toqui). De manera que cal vigilar el pes de les 

motxilles. Els materials poden quedar-se a l’escola o bé a casa.  

 

-  Educació física: han de venir vestits amb roba i calçat esportiu. Han de portar un petit 

necesser (sabó, colònia, pinta, tovallola, i samarreta de recanvi. Els pots no de vidre). En 

cas de no poder fer activitat física s’ha de portar un justificant mèdic.  
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- Estalvi de paper: també com a escola verda tenim l’objectiu de reduir paper, així doncs 

totes les informacions que s’han de fer arribar a les famílies es farà via mail, per això és 

important que es faciliti una direcció de correu electrònic a la tutora. També es penjarà tot 

a la web de l’escola.  

 

- Material: 55€ = 45+10; els 45€ en concepte de material estan destinats als projectes 

d'escola, microprojectes, material d’aula, fotocòpies, llibres de consulta i lectura d’aula, 

etc. Per a poder gaudir del material d'aula: diccionaris, llibres de lectura, calculadores, 

compassos, tisores, folis, ...etc,  s'ha d'haver satisfet la quota de material abans 

esmentada. 

- Els 10€ són per despeses de la socialització de llibres. És un fons per renovar els 

llibres del projecte de reutilització de llibres de l’escola.  

(data límit 30 d’octubre) 

 

Cal portar durant el mes de setembre-octubre, una capsa de mocadors de paper.  

 

9- RECORDATORI 

- Els nens/es han de tenir cada dia una estona d’estudi i/o lectura (convenient a la 

mateixa hora). I han de fer els deures o acabar les feines demanades.  

- Totes les comunicacions de malalties, retards, petició d’entrevista, s’han de fer a 

través de l’agenda, en els llocs indicats. Les absències justificar-les amb el full oficial.  

- És important que els nens/es arribin puntuals al matí i a la tarda. 

- Vigileu que portin cada dia el material necessari i en bones condicions.  

- Cal tenir cura dels llibres socialitzats, perquè s’han de reutilitzar per altres alumnes. 

- Es va aprovar per consell escolar barrejar els alumnes de les dues classes a final de 

cada cicle educatiu (P5, 2n i 4t).  

- Aquest curs unificarem el pagament de les sortides per trimestres. Us anirem 

informant via mail. Recordeu que per poder participar en les sortides s'ha de tenir 

abonat l'import de material escolar. 

Ben cordialment: l’equip de mestres de cicle Mitjà 

Sandra Rubio 3rA sandrarubio@escoladelparc.cat 

Saray Muñoz 3rB saraymunoz@escoladelparc.cat 

mailto:sandrarubio@escoladelparc.cat
mailto:saraymunoz@escoladelparc.cat
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ANNEX 
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Objectius específics del Cicle Mitjà de l’àrea de Religió Catòlica 

 Conèixer alguns mites o llegendes sobre l’origen del món en les religions de 
l’Antiguitat. 

 Identificar l’estructura bàsica de les religions monoteistes i els fundadors del 
judaisme, el cristianisme i l’islam, valorant el caràcter salvífic de les religions i el 
compromís dels creients en el seu projecte de vida. 

 Reconèixer la manifestació de Déu en els fets més importants de la història de la 
Salvació i la seva relació amb Abraham, Moisès, David i els profetes. 

 Identificar els textos de la Bíblia que parlen de les persones com a imatge de Déu i 
la seva relació filial amb Déu Pare creador. 

 Reconèixer l’estructura interna de la Bíblia i manejar les citacions. 

 Descobrir l’amor de Déu en el relat bíblic de la Creació i en els ensenyaments de 
Jesús.  

 Identificar els valors humans i cristians fonamentats en l’amor de Déu i mostrar 
interès per conèixer-los i viure’ls. 

 Conèixer els personatges i els relats més representatius de la història de la 
Salvació i identificar Jesucrist com el compliment de la promesa de salvació de 
Déu. 

 Conèixer fets i paraules de Jesús que es refereixen al missatge de l’amor de Déu a 
les persones. 

 Relacionar els miracles, la mort i la resurrecció de Jesús amb l’acció salvífica de 
Jesucrist en la Bíblia, així com respectar i valorar la persona de Jesucrist com a 
Salvador per als cristians i cristianes. 

 Prendre com a referència els relats de la presència de la Mare de Déu en la vida de 
Jesús per tal de reconèixer-la com a model de fe per als cristians i cristianes. 

 Valorar la Mare de Déu i descobrir que les advocacions que s’hi refereixen la 
revelen com a Mare de Déu i Mare de l’Església. 

 Descobrir i reconèixer el Déu misericordiós del qual parla Jesús. 

 Apropar-se a la idea que el pecat trenca la relació amb Déu i que la mort de 
Jesucrist restableix aquesta relació.  

 Valorar i respectar la fe dels cristians en la salvació del pecat per mitjà de la vida, la 
mort i la resurrecció de Jesucrist. 

 Valorar l’Església com una gran família que conforma el Cos de Crist en la qual 
cada membre és important. 

 Conèixer el relat de la vinguda de l’Esperit Sant a la Pentecosta i la reacció dels 
primers cristians, relacionant aquest fet amb els inicis de l’Església. 

 Descobrir la unió dels membres de l’Església com a gràcia rebuda de l’Esperit Sant 
i valorar els dons de l’Esperit Sant. 

 Conèixer el sentit i el significat dels sagraments del Baptisme, la Reconciliació i 
l’Eucaristia, i identificar els símbols que intervenen en la celebració d’aquests 
sagraments. 

 Valorar l’Eucaristia com a part fonamental de la vida dels cristians i cristianes. 
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 Apropar-se a la idea dels sagraments com la salvació de Déu, i valorar-los i 
respectar-los per aquest motiu.  

 Conèixer vocabulari relacionat amb els sagraments d’iniciació i utilitzar-lo en les 
seves descripcions del culte cristià. 

 Identificar les festes més importants de la religió jueva, cristiana i islàmica, i 
respectar el sentit sagrat, festiu i cultural de les festes de la religió pròpia i de les 
altres religions. 

 Reconèixer en els fets i paraules de Jesucrist la manifestació de l’amor de Déu. 

 Identificar la fe i les obres com a resposta a Déu, valorant l’amor com el valor més 
gran. 

 Admirar i respectar aquelles persones que són testimonis de l’amor de Déu amb el 
seu lliurament i compromís en la seva vida diària. 

 Reconèixer el tema religiós en obres d’art representatives del patrimoni cultural del 
seu àmbit.  

 Identificar les ermites, les esglésies, les catedrals i els santuaris com a arquitectura 
religiosa cristiana. 

 Apropar-se a la lectura simbòlica de l’art religiós, valorar-ne i admirar-ne la bellesa, 
així com respectar les obres d’art religiós com a llegat cultural que ha de ser 
conservat. 

 Desenvolupar la capacitat d’obertura a la transcendència i descobrir el missatge de 
la vida eterna en actituds cristianes. 

 Identificar l’esperança cristiana com l’alegria de viure en la confiança de l’amor de 
Déu per sempre i descobrir el significat d’alguns textos evangèlics referits a la vida 
eterna. 

 Valorar i respectar la fe cristiana en l’amor etern de Déu. 

 

 

 
 

 

 

 


