
REUNIÓ DE PARES I  

MARES DELS ALUMNES 

DE 1r DE PRIMÀRIA 

Dilluns, 16 DE SETEMBRE DE 2019 



MESTRES QUE 
INTERVENEN A L’AULA: 

▶ TUTORA: Laura Pérez 
 
▶ ALTRES MESTRES: 
- Música: Clara Siles 
- Anglès:  Maria Ortega 
- Educació Física: Dani Querol 
- Castellà: Judith Molina 
- Educació Especial: Sara Tomás i Júlia 

Martínez 
- Religió: Monika Dal Maschio 
- Reforç: Judith Molina i Anabel Cantos 

 

 

 



NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT 

Les trobaran al DOSSIER DE LES FAMÍLIES (web de l’Escola) 

 

DESTAQUEM: 

✧ Puntualitat. 

✧ Justificació de les faltes d’assistència.(escriure al dia, 

obert i comunicació) 

✧ Transport, menjador i extraescolars: qualsevol canvi 

comunicar-lo al mestre (agenda, correu electrònic, 

telèfon...) 

✧ Autoritzacions: sortides, drets d’imatge, medicaments, 

antitèrmic  

✧ Per subministrar medicaments caldrà AUTORITZACIÓ i 

la RECEPTA. 

✧ Rebuts: sortides i material  

 
 



HORARI LECTIU:                    

 

 

Matí: 9:00-12:30 hores          🡪  sortida per la passarel.la 

 

Tarda: 15:00-16:30 hores 🡪 sortida pel pati d’infantil, classe 
d’anglès 

 

  

 

 S’haurà de notificar a secretaria si: 
 

⚫ Marxen amb un menor. 

S’haurà de notificar a l’agenda: 

- Si no recull el nen/a la persona habitual.  
 

      FALTES D’ASSISTÈNCIA: 

Justificar-les a través d’una trucada de telèfon a l’escola, una nota a l’agenda o 
un paper del metge. (notificar abans si es pot preveure)  

 

 

 



• REBUTS QUE S’HAN DE PRESENTAR: 
 
✔Material 
✔Sortides 

✔Socis de l’AMPA (un per família) 
✔Reutilització de llibres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• AUTORITZACIONS: 
 
✔Imatge. 
✔Sortides pel terme municipal. 
✔Piscina. 
✔Sortides fora del terme municipal. 
✔Administració d’un antitèrmic en cas d’urgència. 
✔Per subministrar medicaments caldrà 
AUTORITZACIÓ i la RECEPTA. 
 



 

 

CONTAGI DE POLLS 

 S’ha d’avisar al centre perquè es pugui notificar. 

 Per evitar el contagi d’altres alumnes, l’alumne no pot assistir a l’escola 
fins que estigui desparasitat. 

 

MENJADOR 

     Telèfon: 673,78,97,69 

S’ha de comunicar, abans de les 10:00 hores, les faltes d’assistència o la 
necessitat de fer dieta. 

 

TRANSPORT/ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 Qualsevol canvi eventual caldrà ser comunicat al mestre via agenda.  

 

ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES 

 dimarts de 12:30 a 13:30 



RELACIÓ FAMÍLIA – ESCOLA 
 
▶ Motivar als alumnes a participar en les activitats escolars. 
 

▶ Diàleg: la via per resoldre les  
   possibles situacions que ens  
   trobarem. 
 
 

▶ Família i escola tenim el mateix  
   objectiu envers els alumnes. 
 

▶ Treball conjunt  
    pares-mestres. 
 

 

 



COMUNICACIÓ ESCOLA 

PÀGINA WEB                                                     TWITTER                                                                  CORREU 
benviure.cat                                            @Escola_Benviure                                    escobenvi2013@benviure.cat 
 

 

: 



E.FISICA I PISCINA 

�- Una sessió setmanal. Cal que el dia que fan educació física 

portin la roba i el calçat adequat (xandall, samarreta i bambes). 

�  -Per complir amb els mínims hàbits d’higiene cal que portin una 

tovallola petita, una samarreta de recanvi de manera obligatòria. 

Opcionalment es pot portar sabó de mans i desodorant. 
 

� És una activitat que forma part del currículum d’Educació física. És un programa 
d’iniciació i  perfeccionament al medi aquàtic.  

 

� Els alumnes de 1r faran piscina els DIVENDRES al matí. 

 

� Comença:14 de febrer de 2020 Acaba:  5 de juny de 2020  

 

� Els estris bàsics que han de portar són:  

 banyador, tovallola, xancletes i casquet de bany (les ulleres de natació són 
recomanables) 

Els alumnes podran esmorzar en acabar l’activitat. 

 

 



1r TRIMESTRE:  

 Activitat de la tardor el Canadell: 12 de novembre. 

2n TRIMESTRE: 

o Taller de plàstica Kandinsky l’escola. 

o Can Ribas. Elaboració de pa: 27 de març. 

o Educació viària.  

3r TRIMESTRE: 

o Teatre en anglès Peter rabbit, Sant Cugat: 21 d’abril 

o Música. El cistells de la Caputxeta. Auditori de Terrassa. 29 
d’abril.  

o Cim de les Àligues: 27 maig 

o Canal olímpic de Castelldefels: 29 de maig  

 

SORTIDES DE CURS 2019-2020 



TEMA CENTRAL DE L’ESCOLA 
 

• EL TEATRE 

 

 

Nom de la classe: a concretar 

   



Projecte #aquiproubullying. 

 

Prevenir, detectar i aturar l’assetjament i ciberassetjament. 
 
 
Equip de referència (Un membre de l’equip directiu, tutors de 

5è i 6è, un membre de personal no docent i un representant de 
les famílies) 

 
 
Equip de la convivència (alumnes de cicle superior) 



Equips X la convivència  

- Els equips de tres alumnes.  

- Formació inicial per ser membre de l’Equip X la convivència.  

 - Els equips canvien de manera rotatòria.  

 

On desenvoluparan la seva tasca els Equips X la 

convivència?  

- Al pati i altres espais “informals” de l’escola.  

 

-Com es reconeixeran?  

Portaran un braçalet. 

 
 



L’ALUMNE COM A PROTAGONISTA DEL SEU 
APRENENTATGE A TRAVÉS DE: 

 

●Treball per projectes 
●Treball per reptes 
●Treball cooperatiu 
●Educació emocional (Projecte per la convivència i #aquíproubullying) 

 
 



REPTES 

Objectius  principals de l’aprenentatge basat en reptes: 
▶Desenvolupament del pensament crític. 
▶Capacitat per la recerca d’informació. 
▶Generació de solucions viables a problemes complexos. 
▶Treball cooperatiu. 
▶Connexió dels aprenentatges de l’escola amb la realitat. 
▶Permet potenciar la implicació i la motivació. 
▶Producte final.  
 
Els reptes que treballarem aquest curs són: 
 
▶1- Totes les famílies són iguals? 

 

 



APADRINEM EL NOSTRE 
PATRIMONI 

                  
 
 
 
 
El programa Apadrinem el nostre patrimoni es basa en la idea de 
l’apadrinament d’un element patrimonial per part d'un centre 
educatiu.  Aquest apadrinament implica el seu coneixement, així com la 
seva cura. 

El Benviure ha apadrinat l’ermita i el Parc de l’ermita i al llarg del curs 
tenim previstes un seguit d’activitats: 

 

- Dibuix al natural des de diferents perspectives 

- Cursa d’orientació.  



TALLER ESCRIPTOR 

Des de l’escola ens hem plantejat la necessitat d’enfocar l’escriptura d’una manera coordinada 
respecte al tractament competencial de la llengua i la metodologia a emprar.  
Volem continuar creant un entorn que afavoreixi l’escriptura i diversificant les situacions 
d’escriptura per donar sentit al fet d’escriure i acomplir els següents objectius: 
 
-1- Plantejar activitats d’escriptura progressives que permetin als alumnes avançar en el domini de 
les tipologies textuals i dels gèneres textuals més usuals. 
-2- Afavorir un entorn per desenvolupar la consciència i la reflexió dels alumnes sobre el procés 
d’escriure, plantejant situacions que els permetin parlar de les pròpies produccions. 
3- El resultat final de cada treball no és només un escrit sinó un conjunt de feines que van des de la 
planificació a la redacció final passada a net, passant per anotacions, llistes o pluja d’idees, esbossos 
o esborranys que hagin estat necessaris. 
Aquest curs  treballarem: 



-- Dictats setmanals de diversa 
tipologia. 

-- de bits per a treballar l’ortografia. 
--Treball de la gramàtica i l’ortografia a 
partir dels textos. 

--escriptura significativa 



TALLER ESCRIPTOR: 
FASES DE l’APRENENTATGE DE 

L’ESCRIPTURA 



ALUMNES COMPETENTS 





 

 
 
ÀMBIT DIGITAL: 

- Està inclós a tots els àmbits. 

- Robòtica 

- Ipad’s 

- Portàtils 

 
ÀMBIT D’APRENDRE A APRENDRE 
 
ÀMBIT D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL 

S’avaluen en tots els cursos però només apareixen a l’informe de final de cicle. 

 



 

 

AVALUACIÓ 

● Avaluació continuada i competencial 

(avaluació, coavaluació i 

autoavaluació). 

● Diversificació de l’avaluació: Tot el 

que es fa al centre forma part de 

l’avaluació (Activitats escrites, 

exposicions orals, proves digitals, 

activitats d’avaluació…). 



 

● L’AGENDA ha de ser l’eina principal d’organització dels 

alumnes.  

 

● DEURES (MATES I LLENGUA) en cas de DICTAT 

(UNA SETMANA) 

● Maleta viajera. 

● Explica’m? 



 
 

BON CURS 2019-20 


