
UNA VOLTA PER 
L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA



L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA A 
L’ESCOLA

◦ L’Educació Primària.

◦ Què treballem.

◦ Com ho treballem?

◦ I a més a més.



L'Educació Primària ha de preparar els alumnes per donar respostes 

innovadores en una societat canviant i en evolució constant. 

OBJECTIUS:

◦ Conèixer, valorar i aplicar els valors i les

normes de convivència per ser un ciutadà

lliure, capaç de prendre compromisos

individuals i col·lectius, respectar els drets

humans i acceptar el pluralisme propi d’una

societat democràtica.

◦ Tenir consciència del valor del treball

individual i col·lectiu.

◦ Adquirir habilitats per mantenir i millorar el

clima de convivència i, per prevenir i

gestionar de forma positiva els conflictes.

◦ Respectar el dret a la diferència de les

persones.

◦ Adquirir autonomia personal i elaborar una

imatge positiva i equilibrada d’un mateix.

◦ Afavorir la igualtat de drets i oportunitats

entre homes i dones i la no-discriminació de

persones amb discapacitats. Defensar

l’aplicació dels drets humans.

◦ Desenvolupar les competències digitals.



ÀREES

En cadascun dels cursos es treballen les àrees de coneixement següents: 

a) Àmbit lingüístic 

• Àrea de llengua catalana i literatura. 

• Àrea de llengua castellana i literatura. 

• Àrea de primera llengua estrangera 

(anglès).

b) Àmbit matemàtic 

• Àrea de matemàtiques. 

c) Àmbit de coneixement del medi 

• Àrea de coneixement del medi natural.

• Àrea de coneixement del medi social i 

cultural.

d) Àmbit artístic 

• Àrea d’educació artística: visual i 

plàstica, música i dansa.

e) Àmbit d’educació física 

• Àrea d’educació física.

f) Àmbit d’educació en valors 

• Àrea d’educació en valors socials i cívics 

o àrea de religió.  



Matemàtiques

A cada sessió es treballen aspectes diferents: resolució de problemes, càlcul

mental, numeració, geometria, mesura, estadística i probabilitat. Es combinen

diferents activitats: manipulatives, de deducció, investigació, assaig error ...

QUÈ TREBALLEM

Treballem el càlcul mental Dividim manipulativament



QUÈ TREBALLEM

Llengües i literatura catalana, 

castellana i anglès 

Es treballa la comprensió lectora, l’expressió

escrita i oral, aspectes gramaticals, lèxic i

ortografia.

L’anglès i altres llengües també prenen

protagonisme a l’educació musical a través

de cançons i/o audicions a partir de P4.

Coneixement del medi

En coneixement del medi social i natural

s’aprèn de manera diferenciada amb l’ajuda

de diferents suports i mètodes d’avaluació:

llibres, làmines, presentacions, power-points,

vídeos, experiments, quizs, plickers, kahoots...

A partir de tercer, setmanalment en l’àmbit de

coneixement del medi, els continguts es

treballen en llengua anglesa, per tal d’ampliar

vocabulari, consolidar l’expressió oral i les

estructures.



QUÈ TREBALLEM

Educació Física

A més de les hores específiques d’Educació física, a l’escola prenen protagonisme el

treball del cos, el moviment, les habilitats motrius, l’espai, la coordinació... en altres

activitats com l’educació vial, les sortides a diferents clubs o entitats com el Club de

Tennis Tarragona, les sortides en bicicleta pels voltants, els jocs de pati, el viatge de fi

de curs a la neu per aprendre un altre esport (quan els alumnes ho han triat) i

l’activitat de vela escolar a sisè de primària.



QUÈ TREBALLEM
Ed. artística música

Llenguatge musical, cançons en

diferents llengües, ritmes, melodia,

acompanyament instrumental, danses

tradicionals i balls, audicions...

Ed. artística plàstica

Treball amb diferents materials, estils,

propostes d’artistes... També fem

visites a museus per conèixer els

artistes i les seves obres i experimentar

amb els tallers.



COM TREBALLEM

Tallers
Estratègia organitzativa que permet donar resposta a la diversitat

respectant els ritmes d’aprenentatge i les capacitats. 

ALUMNAT AL QUAL VA DIRIGIT

Tots els alumnes d’Educació
Primària. Les agrupacions es
fan per cicles.

QUAN HO FEM? 
Una hora setmanalment.

TALLERS QUE IMPARTIM

o Taller de biblioteca.

o Taller d’informàtica.

o Taller de teatre o d’experimentació.



Sortides
Hi donem molta importància a les sortides i colònies. Els infants aprenen gaudint de l’entorn,

s’estableixen vincles i es referma el sentiment de pertinença al grup. Hi ha unes sortides

establertes i d’altres que es proposen segons el tema del curs: científiques, d’art i museus, de llocs

amb història, d’audicions musicals, esportives, de teatre en anglès…

Colònies. Les colònies es realitzen a P5, 2n i 4t.

Viatge fi de curs. Els alumnes de sisè en el seu últim any realitzen un viatge per acomiadar la seva

etapa educativa a l’escola.

COM HO TREBALLEM



I A MÉS A MÉS
Setmana cultural 

Temps d’agrupacions diferents, durant la setmana de carnaval, en què es treballa de manera

interdisciplinar el tema del curs, fent tallers barrejant alumnes dels diferents grups i amb sortides

relacionades. També comptem amb col·laboradors que ens fan explicacions, mostres o tallers

especialitzats.

Vela escolar

Els alumnes de sisè durant el tercer trimestre fan un curs de vela subvencionat per l’Ajuntament de La

Pobla de Montornès al Club Marítim de Torredembarra.

Festes

Les festes tradicionals són obertes a les famílies i se celebren a l’escola en totes les etapes escolars:

castanyada, cantada de nadales, rua de carnaval, Sant Jordi, fi de curs…



QUAN TU…

ESCRIUS PER MI,

RETALLES PER MI,

ENGANXES PER MI,

ORDENES PER MI,

FAS LA MOTXILLA PER MI,

L’ÚNIC QUE APRENC ÉS QUE TOT HO FAS 

MILLOR QUE JO.

DEIXA’M COMETRE ERRORS.

DELS ERRORS APRENEM!


