
ESCOLA NOSTRA LLAR 2020-2021 

PRIMER, UN CURS DIFERENT 



⚫ ALBA DALMASES– PRIMER A 
 
⚫ ELISA MARTINEZ – PRIMER B 
 
⚫ ANNA FARRIOL/LAURA SAIZ – PRIMER C 
 
⚫ CARLES ARMENGOL- PRIMER D 

 
 

 
  

L’EQUIP DE REFERÈNCIA 



EL GRUP DE CONVIVÈNCIA FARÀ TOTES LES MATÈRIES AMB 
L’ADULT DE REFERÈNCIA, EXCEPTE: 

 

⚫ Educació Física (en anglès) : Xavi Sanceledonio. 

⚫ Anglès: Lídia Ortiz 

ELS ESPECIALISTES 



OBJECTIU PRIORITARI: ASSIMILAR ELS HÀBITS D’HIGIENE I
  SEGURETAT PER LA PREVENCIÓ DE LA PANDÈMIA: 

 
 
⚫ CAL PORTAR MASCARETA NETA A DIARI i fer-ne un bon ús. 
⚫ fer entrades i sortides esglaonades (puntualitat). 
⚫ torns de pati i zones separades. 
⚫ rentats de mans (gel/aigua i sabó)  
⚫ ventilació d’espais (ús d’exteriors) 

 

 

fem de l’escola el lloc més segur! PROTEGIM-NOS! 



⚫ Utilització dels lavabos assignats del passadís de primer. 

⚫ desinfecció de materials comuns. 

⚫ Enguany NO es poden portar obsequis  d’aniversari. 
⚫ Venir a l’escola sense febre ni febrícula. 
⚫ En cas de detectar algun símptoma al centre (febre, tos, mocs, 

mal de coll, mal de cap, dolor muscular, etc) s’engegarà el 
protocol previst pel Departament i s’Us avisarà. CalDRÀ que 
vingueu amb celeritat.  

 
 
 



 

⚫ Potenciar la responsabilitat de cada infant tant per les 
coses personals com les col·lectives. 

⚫ Aconseguir un clima de tranquil·litat i un ambient 
agradable i distès a la classe. 

⚫ Assolir hàbits d'atenció. 
⚫ Valorar les actituds positives i saber fer crítica 

constructiva quan aquestes no ho són. 
 

 

OBJECTIUS DEL CURS (PERSONALS) 



⚫ Respectar el torn de paraula, les idees i intervencions dels 
altres. 

⚫ Manifestar amb confiança les pròpies necessitats, els desitjos i 
les opinions. 

⚫ Posar èmfasi en el treball personal i en el de grup, intentant 
afavorir que hi hagi un clima de col·laboració en els treballs 
grupals. 

⚫ Mantenir la classe com un espai agradable, net i ordenat. 
⚫ MILLORA DE L’AUTONOMIA EN LA COMPETÈNCIA DIGITAL 

(QUARANTENA) 

OBJECTIUS DEL CURS (PERSONALS II) 



OBJECTIUS CURRICULARS 
- Assoliments en lectura i escriptura: 

•  Aprendre a llegir. 

•  La lectura com a gaudi. 

•  Treballar la comprensió lectora. 

•  Lectura de diferents tipologies textuals. 
 

•  Assoliment de correspondències grafema-fonema. Iniciació a normes molt 
bàsiques d’ortografia arbitrària (majúscula inicial, que,...). 

• Despertar l’interès i funcionalitat de l’escriptura.  

•  Afiançament de la lletra de pal i iniciació en la lligada (en alguns casos). 
Reconeixement de la lletra d’impremta. 



EMAT:  
Programa didàctic i pedagògic per a l’aprenentatge de les matemàtiques basat en 
les intel·ligències múltiples que permet treballar d’una manera contextualitzada 
i adaptada a la realitat dels alumnes. 



TDI (treball d’investigació): 
● Continuació del projecte “Qui sóc? Com sóc?” de P5 

 
● Projectes relacionats amb: 

- El cos i els sentits 
- Els rèptils 
- El carrer 
- Els transports 
- L’aigua 
 

⚫ proyecto libre (lengua castellana) 
 



OBJECTIUS DE L’EQUIP DOCENT 

● sistematitzar els aprenentatges de les àrees instrumentals 
(lectura, escriptura i llenguatge matemàtic) 

 
● recuperar els hàbits i procediments de treball dins l’àmbit 

escolar. 
 

● treballar la cohesió de grup i les habilitats socials. 



⚫ Els deures estan pensats per acompanyar el que es va treballant a 
l’escola. Per això, setmanalment, hi haurà activitats per fer a casa.  

⚫ Les activitats poden estar orientades a tota la classe o bé a alguns 
alumnes en concret. 

⚫ Habitualment us els donarem en divendres per lliurar-los dilluns o 
dimarts (us avisarem). 

⚫ NO ENS/ELS ANGOIXEM ni ens hi barallem! 
⚫ Habitualment seran d’EMAT, de TDI o del quadernet de llengua 

(sistematització en previsió d’un nou confinament). 

ACTIVITATS PER FER A CASA 



⚫ Ser conscients que sou els primers agents educadors dels vostres 
fills i filles i que, per tant,  la col·laboració mútua és 
imprescindible per afavorir el creixement integral dels infants. 

⚫ Col·laborar en el seu procés d’aprenentatge aportant materials, 
participant en algunes activitats (enguany de manera indirecta), 
respectant les normes i l’organització de l’escola. 

⚫ Tenir cura de NO portar l’infant a l’escola si presenta qualsevol 
símptoma compatible amb la pandèmia. 

OBJECTIUS DE LES FAMÍLIES 



⚫ Donar pautes de conducta i hàbits similars als de l’escola. 
⚫ Atorgar responsabilitats als infants a casa. 
⚫ Portar totes les pertinences ben marcades. 
⚫ Tingueu molt en compte els horaris de dormir, TV... 

⚫ Dediqueu temps a la conversa i l’acompanyament. 
⚫ Superviseu, si s’escau, la llibreta viatgera (divendres!) 
⚫ Vetlleu per tal que carpeta, llibreta i llibre d’EMAT tornin a l’escola 

el dia que està previst.  

LA IMPORTÀNCIA DEL BINOMI FAMÍLIA-ESCOLA 



⚫ Farem les sortides que puguem sempre respectant els grups de 

convivència. 

⚫ La majoria seran  de Ciutat i Escola (Sabadell) i lligades a 

l’entorn. 

⚫ US ANIREM INFORMANT UNA VEGADA ESTIGUIN CONTRACTADES I EN 

FUNCIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA. 

SORTIDES 



⚫ Rebreu 3 informes durant el curs. 
⚫ Les reunions es faran telemàticament. L’horari és els dijous 

de 12,30 a 13,30.  

⚫ comunicació a través del correu i/o delegats de classe 
 

ALTRES INFORMACIONS  



I SI PASSA…? 
 

⚫ Des de l’escola s’ha estat treballant per si cal fer un nou 
confinament. En aquest cas treballarem amb el classroom, 
l’EMAT i els quadernets de llengua. 

 
⚫ Tindreu acompanyament dels mestres per tal d’alleugerir al 

màxim la situació, que esperem que no es repeteixi. 
 



ENGUANY CAL PORTAR: 
⚫ 1 maxi-rotlle de paper de cuina. 
⚫ L’esmorzar en carmanyola (no en paper d’alumini). 
⚫ 1 cantimplora o ampolla d’aigua reutilitzable. 
⚫ 1 bosseta de paper amb nanses per guardar la mascareta 
⚫ 1 mascareta de recanvi. 
⚫ autoritzacions i declaracions responsables. 
⚫ una bata per art. 

⚫ CAL QUE TORNIN A L’ESCOLA LES carpetes d’art. 
 
 
 

 

 

ÚLTIMS APUNTS: 



ELS VOSTRES FILLS I I FILLES TAMBÉ ES 
VOLEN ACOMIADAR! 

http://drive.google.com/file/d/1LihWvjmP7ymnj0tb3rtC6h7QfjVqq4kx/view


torn de 
preguntes?? 


