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Normes generals 
 

 Horari 

 Es prega puntualitat tant a l’entrada com a la sortida. 
 

❖ Informes i entrevistes 
 Es donaran dos informes: un al febrer i un altre al juny. 

 

 Les entrevistes amb les famílies es faran els dilluns  de 2/4 d’1 a 

 2/4 de 2. Se’n farà una al llarg del curs, com a mínim.  Si fos necessari,   

 la família o la tutora poden demanar més entrevistes. 

 

 Circulars informatives  
 Totes les circulars amb les informacions del curs i de l’escola, les 

 trobareu a la pàgina web  escoladelmar.cat. 

 

 Els nens/es no poden portar joguines, sinó  ho demana la mestra (després 

de Nadal, quan treballem un projecte...) 

 

  

 



Normes generals 
 

❖ Equipament: 

 

• Recordem que els dilluns han de portar: el got, la tovallola i la 

bata.  

• L’alumnat que fa ús del menjador, els dilluns ha de portar la bata 

i el raspall de dents al menjador. 

• La motxilla gran es portarà dilluns i divendres, els altres dies 

només ens cal la bossa de roba per l’esmorzar. 

• Per fer psicomotricitat han de portar roba còmode i sabates 

esportives amb velcro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 
  

 

 

 

 

 Esmorzars      
    

Han de ser lleugers perquè els nens haurien de venir esmorzats de casa: 

Què portar:  un petit entrepà o fruita, fruits secs…eviteu pastes 

industrials. No es poden portar ni sucs, ni cacaolats,  ni iogurts, ni 

actimels. 

 

Valorem l’us de la carmonyola o el boc’n’roll és una manera de 

col·laborar en la conservació del medi ambient.  

 

 

 

 

Els divendres serà el dia de la fruita, tal com ho fèiem el curs passat. 



Aniversaris 

 
Educació infantil ho celebrarem  

fent  la corona i cantant  la cançó. 

 

 

Com a norma d’escola no es podrà 

portar ni pastís ni llaminadures… 

 

 

. 



Sortides  

PRIMER TRIMESTRE: 

 

▪ Sortida de tardor : 2 d’octubre 

   Can Montcau – La Roca del Vallès.  

   Activitat: La  verema 

   

▪ Anem al teatre :  7 de novembre 

   Teatre “ La Massa”  de Vilassar de Dalt   

 

 



SEGON TRIMESTRE: 
 

• Sortida a l’Aquarium : 19 de març 

     Activitat:  N´hi ha de tots colors 

      

▪  Anem al teatre : 10 de març 

   Teatre “ La Massa”  de Vilassar de Dalt 

   

 Dijous llarder : 20 de febrer (sortida a un parc del poble) 

 

 

 

 

 

Sortides  



TERCER TRIMESTRE: 
 

 

▪ Anem al teatre : 21 de maig 

   Teatre “ La Massa”  de Vilassar de Dalt 

 

 Sortida de final de curs : 3 de juny 

  Activitat: sortida  lúdica de tot el cicle  

  Gnomo park a Lloret de Mar 

 

Sortides  



Sortides  

L 

El pagament del conjunt de totes les sortides del curs és domiciliat per 

a  tothom i es farà en tres terminis. 

A cada sortida es donarà l’autorització amb la informació de la sortida 

que s’haurà de retornar signada a la tutora. 

Recordem que a la tornada els heu de recollir a la classe. 



❖ Excursions . 
 

▪ Caldrà portar l'esmorzar i el dinar. 

▪ Normalment mengem asseguts a terra, fent una rotllana. 

Recomanem portar entrepà, ja que les carmanyoles, de vegades 

van per terra. 

 

 

▪ No posar massa menjar ni beure. No els obligarem a acabar-s'ho 

tot , ja que és un dia per a passar-ho bé. 

▪ No portar plàtans ni iogurts, ja que s’aixafen i ho hem de llençar 

a les escombraries, tampoc patates xips, olives… 

 Si aquell dia coincideix amb alguna extraescolar de tarda, cal que 

porteu el berenar en una bossa a part  que es deixarà a l’aula. 

 

 

  

 

Sortides  



 
 

▪ Com diu la normativa del Departament d'Ensenyament,  

 NO es podrà donar cap medicament sense la recepta mèdica i 

l'autorització dels pares. 
 

▪  El medicament ha de portar el nom del nen o nena, l'hora i la dosi a 

administrar. 
 

• En cas de febre, l’antitèrmic s’administrarà si té més de 38º, 

prèviament s’hagi comunicat a la família i en espera que es vingui a 

buscar a l’infant. Recordem que no han de tornar a l’escola abans 

de 24 hores  sense  febre ni antitèrmic. 

 

Medicaments 





 Individuals: 

 

▪ Endreçar les seves coses i tenir-ne cura 

▪ Seure bé. 

▪ Aprendre a acceptar les normes i els límits. 

▪ Ser capaç de demanar ajuda quan la necessiti. 

▪ Aprendre a ser responsable. 

▪ Esforç personal, respecte, empatia... 

▪ Anar agafant bons hàbits en fer la feina: fer-la endreçada,  

   ben assegut, amb tranquil·litat i sense jugar o parlar massa. 

 

 

 

 

  

 

Hàbits i actituds  



❖ Socials: 
  

▪ Saludar. 

▪ No barallar-se. 

▪ Demanar les coses bé i donar les gràcies. 

▪ Respectar les persones i els objectes que ens envolten. 

▪ Saber compartir. 

▪ Parlar sense cridar. 

▪ Saber escoltar. 

▪ Esperar el seu torn. 

▪ Estar atent. 

▪ … 

 

Hàbits i actituds  



Què treballem? 

A partir d’aquests temes: 

• El nom de la classe 

• Contes 

• La verema. 

• Els oficis. 

• Les festes populars. 

• Tema de la setmana cultural.  

• El pintor Wassily Kandinsky. 

• I altres  que poguin sorgir durant  el curs. 
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    El llenguatge verbal: 

  
  Expressió oral i escrita : 

 

 La lectoescriptura 

 Treball de comprensió i memorització   

 

 Col·laboració famílies: 

  La capsa de les lletres (dilluns). 

  El conte en blanc (dimarts) 

 

 

 

 

 

   

Què treballem? 



 El llenguatge matemàtic: 

• Els nombres naturals del 0 al 9. Reconèixer i escriure la grafia. 

• Associar quantitat i grafia correctament. Els conjunts. 

• La recta numèrica ascendent  i descendent. 

• Inici de la descomposició dels nombres. 

• Càlcul mental i introducció al raonament de problemes (posar i 

treure). 

• Seriacions, classificacions segons diferents atributs.    

Què treballem? 



Què treballem? 

   Llenguatge plàstic: 
 

• Experimentació  amb diferents  tipus de materials i tècniques. 

 

• Dibuix figuratiu. 

 

• La composició lliure. Potenciar la creativitat i la imaginació. 

 

• Còpia d’un model observat. 

 

• Treball sobre Kandinsky. 



 Treballem  ciències 3-6 : 

 Observació,   manipulació i experimentació de diferents materials fent 

un treball d’hipòtesi  previ a l’activitat i després del resultats , treure 

conclusions… 

 Treballem l’hort de l’escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què treballem? 



Què treballem? 

  Llenguatge musical: 

Projecte “Ara farem música”: 

• Treball de les qualitats del so: fort-fluix, llarg-curt, agut-greu i 

timbre dels instruments de percussió. 

• Reconeixement visual i auditiu de diferents instruments no 

escolars: contrabaix, piano i saxo-soprano. 

• Interpretació de cançons i cantarelles pròpies de Catalunya. 

• Audició de fragments d’obres conegudes. 

• Ballar diferents danses pròpies de Catalunya i  d’arreu del 

món. 

 

  

  

 

 

 

•Interpretació de cançons i cantarelles pròpies de Catalunya. 
•Audició de fragments d’obres conegudes. 
•Ballar diferents danses pròpies de Catalunya i  d’arreu del món. 
 



Què treballem?  

 Psicomotricitat 
 

•  Tenir conciència del seu propi cos. 

    i de les seves possibilitats. 

•  Millorar l’habilitat motriu. 

•  Coordinació motriu. 

•  Control de la respiració i relaxació. 
 

 



Què treballem? 

 Valors  i emocions 

 
▪  Es treballen durant tot el curs cada vegada que és necessari si es      

produeix una situació que ho requereix. 

 

▪ També es treballen de manera sistemàtica a partir de contes i altres 

activitats específiques. 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

•Interpretació de cançons i cantarelles pròpies de Catalunya. 
•Audició de fragments d’obres conegudes. 
•Ballar diferents danses pròpies de Catalunya i  d’arreu del món. 
 





SESSIONS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9-10 

 

MÚSICA 
MÚSICA 

   

10-11 

MÚSICA 

   

11 -11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJ0 

11:30-12:30 

ANGLÈS 
PSICOMOTRICITAT   

   

PSICOMOTRICITAT 

  
DOCENCIA 

COMPARTIDA 

MIGDIA 

3-4:30 
ANGLÈS 

RELIGIÓ/VALORS 

Com treballem? 



Com treballem? 



Arts plàstiques 

  Creativitat  i  Imaginació 



Arts plàstiques 

  Creativitat  i  Imaginació 



Llenguatge matemàtic 

Simetries,  

Joc d’atributs 

 



Llenguatge matemàtic 

Tangram 

Relació grafia-quantitat 



Llenguatge matemàtic 

Recta  numèrica 

Lotto 

Comptar 



Llenguatge verbal 

Rodes de lectura 

Escriptura de paraules 



Llenguatge verbal 

Conciència fonològica 

Veig-veig 



Motricitat fina/Grafisme 



Com treballem? 



Com treballem? 

L’oca 

Joc d’observació i d’atenció 

Dòmino 

Relació grafia-quantitat 



Com treballem? 

Jocs de construcció 
Lego 

Tres en ratlla 



*   Podeu consultar els blocs d’aula a la  

pàgina web de l’escola: 

     

http://www.escoladelmar.cat 
 

 




