
BENVINGUTS A L’ESCOLA 

CURS 2019-2020 



 HÀBITS DIARIS A L’ESCOLA 

I A CASA 

❏ žSer endreçat i polit. 
❏ Ser respectuós. 
❏ žSer responsable de les seves coses: deures i 

l’agenda a l’escola i a casa. 
❏ žžSeure bé a la cadira. 
❏ Respectar el torn de paraula. 
❏ žAcomiadar-se dels mestre quan marxen amb la 

família i de la família quan entren a l’escola. 
❏ Acceptar les normes. 
❏ Desplaçar-se correctament. 
❏ Controlar el to de veu i el silenci. 

 
ž 

 



RUTINES DIÀRIES A L’ESCOLA 

★ Fer files per sortir i entrar a l’escola i a les 
classes. 

★ Col.locar les seves pertineneces al seu lloc. 

★ Fem els càrrecs 

★ Mostrar l’agenda a la mestra. 

★ Escribim data i nota a l’agenda. 

★ Posar-se i cordar-se la bata quan toca. 

★ Anar al lavabo a les estones adequades. 

★ Treballar en silenci. 

★ Respectar el torn de paraula. 

★ Acceptar les normes. 

 



RUTINES DIÀRIES AMB LA 

FAMÍLIA 

 

 

❏ Preparar la motxilla amb el material necessari (si cal, amb 

ajuda). 

¡DILLUNS: PORTAR EL GOT,  LA BATA VERMELLA I LA CARPETA AMB ELS 

DEURES. 

¡DIMARTS: PORTAR LA MOTXILLA AMB LES COSES DE PISCINA 

¡DIJOUS: CARPETA DE DEURES A CASA!!!! 

¡DIVENDRES: PORTAR L’EQUIP D’EDUCACIÓ FÍSICA I PORTAR CAP A CASA 

EL GOT I LA BATA VERMELLA PER RENTAR. 

¡CADA DIA CAL PORTAR L’AGENDA I BOSSETA DE L’ESMORZAR 

 

 

❏ žMostrar l’agenda. 

 



CÀRRECS 

Els càrrecs ajuden a l’organització de la classe i 

a ser responsables i autònoms. 

 



LES NORMES 

❖Escoltar quan parla algú 

❖Aixecar el braç per parlar 

❖Respectar els altres 

❖Desplaçar-se correctament 

❖Respectar el material 



MOLT IMPORTANT!!! 

AGENDA I DEURES 
● žSerà molt important la utilització de l’agenda per la 

comunicació entre els pares i els mestres. 

● Té dues parts: 

  1ª part on els nens/es escriuen . 

2º part al final on ens comuniquem família amb      

mestres.ž 

● Avisar al nen/a si porta una nota. 

● žDeures: es portaran deures el DIJOUS per retornar-los 

el DILLUNS a la carpeta viatgera. 

● žLes feines que no s’acaben a la classe també es poden 

portar a casa per acabar. 

 



ATENCIÓ FAMÍLIES 

  1rA: Dimarts de 12:30 a 13:30h 

  1rB: Dimecres de 12:45 a 13:45h 



ÀREES = ÀMBITS 

◆Àmbit Lingüístic: 

● Llengua Catalana 

● Llengua Castellana 

● LLengua Anglesa 

◆Àmbit Matemàtic 

◆Àmbit de Coneixement del Medi 

● Medi natural, social i cultural 

◆Àmbit Artístic: 

● Visual i Plàstica 

● Música i Dansa 

◆Àmbit d’Educació Física  

◆Àmbit de Valors 



ÀMBITS I DIMENSIONS 

                                                      

LINGÜÍSTIC 

Comunicació oral 

Comprensió lectora 

Expressió escrita 

Literària 

Plurilingüe i Intercultural 

MATEMÀTIC 

Resolució de problemes 

Raonament i prova 

Connexions 

Cominicació i  representació 

CONEIXEMENT 

DEL MEDI 

Mon actual 

Salut i equilibri personal 

Tecnologia i vida 

quotidiana 

Ciutadania 

ARTÍSTIC 

Percepció, comprensió i valoració 

Interpretació i producció 

Imaginació i creativitat 

VALORS 

Personal 

Interpersonal 

Social 

EDUCACIÓ  

FÍSICA 

Activitat física 

Hàbits saludables 

Expressió i comunicació corporal 

Joc motor i temps delleure 



INFORMES D’AVALUACIÓ 

 

 

NA: No assolit  

AS: Assoliment satisfactori 

AN: Assoliment notable 

AE: Assoliment excel·lent 



EN AQUEST CURS TREBALLEM: 
 

• EXPRESSIÓ I COMPRENSIÓ ORAL (AMPLIACIÓ VOCABULARI) 

• PAS DE LLETRA DE PAL A LLIGADA. 

• LECTURA I ESCRIPTURA DE PARAULES, FRASES I PETITS TEXTOS. 

• ORTOGRAFIA NATURAL: associar cada so amb la seva grafia. 

• CREACIÓ DE TEXT LLIURE. 

• COMPRENSIÓ LECTORA. 

Entenem que el procés de 

lectoescriptura està relacionat  

amb la maduració de cada infant,  

per tant cadascú té el seu ritme 

d’aprenentatge que respectem 

durant tot el cicle inicial.  

QUÈ I COM TREBALLAREM 
LA LLENGUA CATALANA 



⦿Lògica i raonament matemàtic: seriacions, 

associacions, problemes... 

⦿Numeració: 

◼ 1r trimestre: del 0 al 10. 

◼ 2n trimestre: treball de la desena. 

◼ 3r trimestre: aprenen fins el 99. 

⦿Suma i suma portant-ne al 3r trimestre. 

⦿Resta 

⦿Càlcul mental oral i escrit (Quinzet) 

 

QUÈ I COM TREBALLAREM 
LES MATEMÀTIQUES 



⦿Rapidesa de càlcul 

⦿Gràfiques 

⦿Mesures convencionals (prenent com a 

referent el propi cos). 

⦿Geometria: diferenciant pla i volum 



⦿ HÀBITS I RUTINES 

⦿ DITES DEL MES 

⦿ TEMES PROPERS: 
◼ L’ESCOLA, LA FAMÍLIA I ELS AMICS. 

◼ LES ESTACIONS DE L’ANY I FESTES PRINCIPALS. 

◼ EL COS HUMÀ 

◼ ELS SENTITS I ELS MATERIALS (MÉS EXPERIMENTAL) 

◼ ELS TRANSPORTS (EDUCACIÓ VIÀRIA) 

◼ UN PROJECTE TRIAT PELS NENS. 

 

⦿ PROJECTE DE L’ESCOLA 
◼ TEMA D’AQUEST CURS: ANIMALS EN PERILL D’EXTINCIÓ. 

 

⦿ MÓN DE LES EMOCIONS 

 

 

 

QUÈ I COM TREBALLAREM 
EL MEDI 



⦿Treballem temes relacionats amb les 

estacions i les festes. 

⦿Utilitzem les diferents tècniques plàstiques. 

⦿Coneixerem a en Gaudí i a en Da Vinci i les 

seves creacions. 

⦿A final de curs s’entregarà un únic àlbum 

amb totes les feines realitzades. 

 

 

QUÈ I COM TREBALLAREM 
LA PLÀSTICA 



EDUCACIÓ EN VALORS 

L'ASSEMBLEA 

 
 

Un espai molt important que ens permet treballar 
valors i normes: parlem, opinem,  
consensuem, escoltem, respectem  
les opinions dels altres i resolem  
conflictes... 


