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CURS ACADÈMIC 2020-21 

1r de Primària  
 
 

 
INTRODUCCIÓ  
 
Amb el present dossier us volem fer arribar els objectius i continguts que treballaran 
els vostres fills i filles durant aquest curs escolar. La majoria d’objectius són de cicle, 
és a dir, fan referència a allò que els nens haurien d’assolir al finalitzar el cicle 
educatiu en el qual estiguin (infantil, inicial, mitjà o superior). 
 
També us comuniquem altres aspectes com la constitució de l’equip docent de nivell 
i les hores d’atenció a pares, les sortides pedagògiques que estan previstes de 
realitzar, la quota de material, i les normes generals de funcionament. 
 
Us recomanem que conserveu aquests dossier durant tot el curs perquè us pot ser 
útil per consultar o tenir informació sobre aquests aspectes. 

 
 
MESTRES QUE INTERVENEN 
 

 Tutor/a Dia de visita 

Maria Gatell        1rA Dijous 8:50 - 9:50h 
Dijous 12:20h - 13:20h 

Ignasi Luque         1rB 
 

Dimarts 8:50 – 9:50h 
Dijous 12:20h - 13.20h 

Pilar Linares 

Marta Perelló 

Ana Velasco  

 
ENTREVISTES FAMÍLIA-TUTOR 
Cada tutor disposa de dues hores setmanals per atendre a les famílies. 
 
Degut a la situació actual, si no és estrictament necessari, es faran a través de 
telèfon o videotrucada. 
 
És imprescindible que per mitjà dels seus fills ens avisin per tal de concretar dia i 
hora (nota a l’agenda o nota personal). Al llarg del curs tindrem, com a mínim, una 
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entrevista amb cada família. És convenient que estiguin presents els dos, pare i 
mare i és totalment necessari en el cas d’alumnes que presenten dificultats. 

 
 
CONVIVÈNCIA 
A les sessions tutorials es treballen dos aspectes importants: 

 Aspectes organitzatius d’aula (endreçar el seu calaix, la seva bosseta..., per 
fomentar la responsabilitat). 

 Un treball més orientat a fomentar i crear un bon ambient de treball a 
l’aula, millorar la convivència, i a la resolució de possibles conflictes  amb 
activitats d’habilitats socials i altres materials i programes que tenim a l’escola. 

 
Tractament de les incidències: 

 A les reunions de l’equip docent es tracten també aspectes relacionats amb la 
convivència per tal d’arribar a acords comuns en les formes d’actuació. 

 El tutor/a centralitza el seguiment de les incidències significatives detectades pels 
mestres que intervenim amb els vostres fills/es. 

 En cas de produir-se un conflicte important, el tutor o mestre que ha tractat el 
conflicte parlarà amb la família al més aviat possible perquè estigui informada.  

 L’escola disposa d’uns fulls de reflexió individual dels alumnes (en funció de 
l’edat, amb suport del mestre). Aquests fulls de reflexió són de gran utilitat per 
poder parlar amb l'alumne sobre els fets ocorreguts i tractar de cercar vies de 
reparació o solució del conflicte. 

 Quan les incidències d'un alumne siguin reiterades i es cregui convenient, 
l'escola disposa d'una comissió de convivència, que tractaria aquest 
comportament amb l'alumne i la família.  

 Si detecteu alguna incidència, us demanem que informeu al tutor/a al més aviat 
possible per tal de poder actuar amb la màxima celeritat i evitar d'aquesta 
manera el possible agreujament. 

 
 
ABSÈNCIES I RETARDS 
Cal que tots els nens/nenes siguin puntuals a les entrades: 8:50 h del matí i 14:50 h 
de la tarda, a fi de no interrompre el funcionament de l’aula i poder aprofitar al màxim 
les activitats. 
 
En cas de retard, l’alumne/a s’ha de presentar a l’escola amb la persona 
responsable o amb una nota que ho justifiqui. 
 
Qualsevol absència (per malaltia o altre motiu) haurà d’ésser justificada mitjançant 
nota escrita.  
 
Quan un nen/nena hagi de sortir de l’escola abans de l’hora establerta, cal que porti 
una nota, indicant el motiu, que es lliurarà al mestre i se’l deixarà sortir (el conserge 
serà la persona encarregada d’anar a buscar l’alumne, vosaltres no heu d’anar a les 
aules). És necessari que els vingueu a recollir, fins i tot en el cas d’alumnes 
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grans. No es permetrà la sortida de cap alumne sol dins l’horari escolar (inclòs 
l’hora de menjador). 
 
Si preveieu que faltarà alguns dies, s’ha de notificar als mestres amb una nota 
escrita a l’agenda. En cas de ser un imprevist ho podeu comunicar a través d’un 
germà, veí, o trucant per telèfon. 
 
Us recordem que els alumnes hauran de sortir de l’escola abans de les 12.30 al 
migdia i de les 16.30 a la tarda, ja que pel bon funcionament de les activitats. 

 

 
ACTIVITATS I SORTIDES PEDAGÒGIQUES 
 
Pel moment en el que ens trobem, les sortides queden pendents de programar en 
funció de la evolució de la situació actual. 
Respecte a les colònies, queden aplaçades pel mateix motiu. 
 

Si hi ha modificacions a la planificació de les sortides us ho farem saber. 
 

 
 
QUOTES DE PAGAMENT: Material i sortides 
 

Copisteria 17.5€ 

Informàtica 3.5€ 

Reposició de llibres 2€ 

Administració 8€ 

Monitors* 10€ 

Rep. Màquines 1€ 

Autocars* 20€ 

Material de seguretat 2€ 

Total 64€ 

*Aquests pagaments es duran a terme o no en el període de segon pagament 
depenent de l’evolució de la situació. 
Els pagaments estan repartits en dues quotes (una al mes de novembre i l’altra al 
mes de febrer) que es cobraran mitjançant  l’aplicació TPV.  
Si finalment es fan les colònies de 1r, es pagaran en un sol termini abans d’anar-hi.  
 
Per acord del Consell Escolar, quan l’alumne/a no pugui assistir a les sortides es 
tornarà exclusivament la part corresponent a l’entrada individual.  
 

MATERIAL 
Aquest curs cada alumne tindrà el seu propi material, caldrà que en tingui cura i en 
facin un bon ús. A l’inici de curs, se’ls facilitarà aquest material des de l’escola, se 
l’emportaran a casa per tal de marcar amb el nom tot el material. 
Si per desgast cal renovar algun utensili, l’escola li donarà un de nou, en cas de que 
sigui per un ús no adequat, serà la família la que haurà de comprar-ne un de nou. 
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Per guardar els llibres se’ls donarà una bossa de roba que es quedarà a l’escola. En 
cas de confinament, els nens s’enduran aquesta bossa. 
Caldrà portar cada dia marcat amb el nom: 

- Bosseta per guardar la mascareta. 
- Mascareta posada i una de recanvi. 
- Ampolla d’aigua. 

 

 
AGENDA  
És una eina molt important d’organització i control, per aquest motiu l’han de tenir 
sempre per poder anotar tot el que el calgui. 
Els pares/mares han de signar sempre les notes que se’ls hi posin i també l’han de 
fer servir com a eina de comunicació amb els mestres. 
 

És important una revisió freqüent de l’agenda per part dels pares. 

 
 
EDUCACIÓ FÍSICA   
El dia que tenen Educació Física, han de venir amb roba i calçat  adequats per fer 
esport (xandall i sabatilles): 
1r A: Dillun 14’50h a 16.20h i dijous d’11’50h a 12’20h  
1r B: Dimarts 14’50h a 16.20h i els dijous d’11’50h a 12’20h  

 
És necessari per treballar l’hàbit d’higiene que portin una tovallola petita amb el seu 
nom marcat. 

 
TALLERS 
A l’inici de curs, l’alumnat ha de portar una bata o una samarreta que es pugui tacar, 
marcada amb el nom i amb veta. 
 

ESMORZAR 
Es recomana que l’alumnat vingui esmorzat de casa i que porti un petit entrepà  o 
una peça de fruita per menjar a l’hora del pati preferiblement dins d’una carmanyola 
marcada amb el nom.  
 

ÀLBUMS I FEINES A CASA  

Les feines treballades a la classe s’aniran portant a casa. D’aquesta manera els 
nens i les nenes us podran explicar tot el que van treballant. 
Aquestes feines acabades no es retornaran a l’escola, les podeu anar guardant a 
casa amb els vostres fills, als arxivadors que us farem arribar. 
Deures: 
Enguany farem servir la plataforma classroom, que ja vam utilitzar el curs anterior, 
per veure i fer els deures. 
 

ROBA  

Tota la roba que portin i s’hagi de penjar ha de tenir una veta i el nom marcat. 
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POSSIBLE CONFINAMENT 
En cas que ens veiem obligats a confinar-nos, els alumnes s’enduran la bosseta dels llibres 
a casa i els mestres, a través de classroom aniran donant les instruccions per seguir 
treballant els llibres. 
Es faran videotrucades amb els alumnes. 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  
La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines 
necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu 
actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir 
activament i críticament en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha 
tocat viure.  
 
Per a l’educació obligatòria, s’identifiquen com a competències bàsiques les vuit 
competències següents: 
 
Competències transversals: 
 
Les competències comunicatives: 
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
2. Competències artística i cultural 
 
Les competències metodològiques: 
3. Tractament de la informació i competència digital 
4. Competència matemàtica 
5. Competència d’aprendre a aprendre 
 
Les competències personals: 
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 
 
Les competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
8. Competència social i ciutadana 
 
Així, aquestes competències es podrien resumir en :  
- Saber. 
- Saber fer. 
- Saber ser. 
- Saber estar. 
 
Per aconseguir l’assoliment d’aquestes competències les treballem a partir dels 
hàbits i des de totes les àrees. 
 

 
HÀBITS QUE ES TREBALLARAN A L’ESCOLA DURANT EL CURS  
 
És molt important, a l’hora de treballar aquests aspectes, la vostra col·laboració per 
tal d’incidir des de casa i des de l’escola. 
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- Saber mantenir nets els llocs on habitualment es mouen. 
- Assumir responsabilitats de la classe: recollir el material, els llibres, les llibretes i 

folis, mantenir l’ordre de l’aula... 
- Respectar el material de l’aula. 
- Saber treballar sols. 
- Treballar en equip, col·laborant amb els altres, respectant les normes de 

seguretat. 
- Saber guardar el torn de paraula en un diàleg col·lectiu, i escoltar als altres i                           

respectar-los. 
- Ser capaç  de treballar en silenci si el  treball és individual, per tal de no destorbar 

els companys. 
- Saber pujar i baixar en ordre. 
- Portar el material necessari per treballar cada dia, i reposar-lo quan aquest 

s’esgoti. 

 
HÀBITS QUE CAL REFORÇAR DES DE CASA 

A) HÀBITS PERSONALS 

- Cal mantenir nets i endreçats els llocs per on es mouen. 
- Controlar l’ús que fan de l’ordinador, les consoles i la televisió i seleccionar els 

programes adients a l’edat. 
- Cal que col·laborin de manera sistemàtica amb les feines de casa i que se’n facin 

responsables. 
- L’hora d’anar a dormir ha de ser aproximadament la mateixa cada dia. També cal 

llevar-se amb el temps necessari per arribar puntuals a l’escola. 
- Cal dormir aproximadament unes 10 hores diàries. 
- Anar al lavabo abans de sortir de casa (matí i tarda). 
- Portar sempre a sobre mocadors de paper. 

B) HÀBITS DE TREBALL I ESTUDI 

De vegades portaran treballs complementaris o de reforç per fer a casa. Quan un 
alumne no acabi els treballs previstos a classe, també se’ls emportaran per tal 
d’acabar-los.  
- L’alumnat  ha de tenir un horari de treball diari (1 h – 1h 30 min)  . Respecteu al 

màxim el mateix horari d’estudi cada dia (CM iCS). 
- El lloc d’estudi hauria de ser aïllat i còmode: una habitació amb un taula de treball 

àmplia i amb llum suficient, sense televisió. 
- Cal tenir tot el material de treball a l’abast. 
- És recomanable disposar d’ordinador amb connexió a Internet.  
- Aniria molt bé que cada dia llegissin una estona. 
- Cal preparar amb temps el material que es necessita per a les classes de 

l’endemà. 
- S’ha de procurar mantenir net el lloc de treball. Acostumar-los també a la bona 

presentació dels treballs i exercicis i que, en general, siguin polits i nets. Cal la 
supervisió dels pares. 

- S’han de portar al dia els treballs de classe. Aprofitar el cap de setmana per tal 
de recuperar feines endarrerides i /o avançar per la propera setmana.  
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- Cal ser molt sistemàtic amb l’ús de l’agenda:  anotar totes les feines i revisar-la 
sovint (CM iCS). 

 
 
ÀREES CURRICULARS DEL NIVELL  
 
PRIMER DE PRIMÀRIA 

LLENGÜES 

 
Comprensió i expressió oral 
- Expressar-se en públic amb un mínim d’ordre i claredat. 
- Saber escoltar amb atenció. 
- Comprendre oralment petits textos (contes, dites…) 
- Memoritzar i recitar dites, poemes i embarbussaments. 
Comprensió i expressió escrita 
-Gaudir de la lectura d’imatges i de frases. 
-Continuar el procés de la lecto-escriptura amb la corresponent comprensió. 
-Iniciar-se en diferents tipologies de textos: petits poemes, receptes, notícies,… 
Lèxic (Vocabulari) 
-Adquirir nou vocabulari. 
-Associar les paraules per famílies. 
Ortografia 
-Treballar l’ortografia natural (separar les paraules dins la frase). 
Gramàtica 
-Treballar la concordança de la frase. 
-Distingir el masculí del femení i el singular del plural.   
-Posar majúscula a l’inici de text i en els noms propis. 
 

 
LLENGUA ANGLESA 
 
-Desenvolupar interès per l’aprenentatge de l’anglès. 
-Comprendre i respondre, de forma verbal i no verbal, instruccions bàsiques de 
classe. 
-Seguir les rutines de classe establertes. 
-Escoltar, llegir i entendre globalment contes. 
-Escoltar, reproduir i representar cançons i chants. 
-Escoltar i discriminar informació específica de textos orals breus. 
-Dramatitzar petits diàlegs i contes. 
 
 

MATEMÀTIQUES 
 
 Nombres naturals. Operacions: 
-Conèixer la desena i la unitat. 
-Saber llegir i escriure la numeració fins al 99. 
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-Saber realitzar operacions de sumes i restes amb nombres de dues xifres. 
-Resoldre  sumes portant-ne. 
-Resoldre  petits problemes. 
-Iniciació  del càlcul mental. 
-Conèixer les propietats de la suma. 
 
Mesura: 
-Conèixer mesures d’ús quotidià: peu, pam, passes,... 
-Conèixer el centímetre, el metre, el litre i el quilo. 
-Introducció al rellotge. 
-Comparar mides: gran i petit. 
 
Geometria: 
-Conèixer les figures geomètriques bàsiques i algunes de les seves característiques. 
-Treballar la simetria. 
 
 
Estadística: 
-Interpretar el diagrama de barres. 
 
 

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL 
 
- Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen 
part, distingint els elements humanitzats i els naturals. Valorar la importància de 
respectar i protegir el medi. 
 
- Distingir éssers vius i objectes inerts i relacionar característiques (nutrició, relació, 
reproducció) d’animals i plantes propers amb la seva identificació com a éssers vius. 
 
- Reconèixer i classificar amb criteris elementals els éssers vius de l’entorn i 
identificar algunes relacions que estableixen amb el medi, utilitzant els instruments 
adequats i mostrant una actitud de respecte per la natura i pel material. 
 
- Reconèixer les principals parts del cos humà i relacionar-les amb la seva funció i 
amb els canvis físics que es produeixen al llarg de la vida. Identificar semblances i 
diferències entre les persones i valorar la seva diversitat física. 
 
- Valorar positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la pràctica 
de determinats hàbits associats a la higiene, l’alimentació variada i equilibrada, 
l’exercici físic i el descans. 
 
- Observar i identificar les propietats d’alguns materials i relacionar-les amb els seus 
usos fent-se preguntes que permetin obtenir informacions rellevants. Resoldre 
situacions quotidianes vers la reducció, reaprofitament i reciclatge dels materials. 
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- Desmuntar i tornar a muntar objectes senzills i joguines, diferenciar els diferents 
components, manipulant-los. amb precaució i descriure algunes característiques del 
seu funcionament. 
 
- Treballar les festes tradicionals: la Castanyada, el Nadal, els Tres Tombs, el 
Carnaval i Sant Jordi. 
 
 
 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 
Control i consciència corporal: 
- Iniciació en el control respiratori. 
- Continuar en el procés d’adquirir  les nocions de l’espai. 
- Iniciació en l’aplicació de postures corporals correctes. 
- Iniciació en la identificació i control de la contracció i relaxació muscular. 
- Realització de moviments seguint diferents estructures rítmiques. 
- Continuar amb el procés d’identificació de dreta i esquerra referida a ell/a mateix/a. 
- Diferenciació de les situacions que poden comportar perill i actuar amb precaució. 
 
Execució d’habilitats coordinatives: 
- Execució d’habilitats motrius bàsiques: desplaçaments, llançaments i equilibris. 
- Realització de moviments que afavoreixen la flexibilitat. 
 
Expressió corporal: 
- Ús de la pròpia creativitat motriu. 
- Aplicació de diverses estructures rítmiques. 
 
Realització de jocs: 
- Experimentació de diferents tipus de jocs: dramàtic, sensorial i de cooperació. 
- Execució de jocs espontanis i reglats, per tal d’afavorir que els puguin incorporar 
també als moments d’esbarjo i al seu temps lliure en general. 
 
Actituds, valors i normes: 
- Col·laboració en les activitats col·lectives. 
- Responsabilitat en l’ús de les instal·lacions i materials. 
- Aplicació d’algunes de les pautes de treball en equip al joc: saber expressar les 
seves opinions, escoltar i respectar les opinions dels altres, acceptar les decisions 
del grup encara que no siguin del seu gust,… 
 
 
 
 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA : MÚSICA 
 
- Assolir i memoritzar un repertori de cançons adequat a l’edat. 
- Identificar i analitzar en les cançons els elements coneguts del llenguatge musical. 



 10 

- Adequar el moviment a la pulsació de fórmules rítmiques, melodies o cançons,   
  combinant la pulsació lenta, intermèdia i ràpida. 
- Treballar l’expressió corporal, a partir de jocs musicals i danses. 
- Responsabilitat en l’ús dels instruments musicals. 
- Escoltar i reconèixer alguns dels principals instruments de l’orquestra i populars. 
- Començar a conèixer alguns aspectes de la vida d’algun compositor i escolar la  
   seva música. 
- Respectar les estones de moviment i les de repòs. 
- Gaudir escoltant música. 
 
 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA 
 
-Gaudir de l’expressió artística. 
-Expressar-se mitjançant les tècniques bàsiques de pintura, dibuix i modelatge. 
-Treballar els diferents traços amb diversos materials: colors, pinzells prims o 
gruixuts, … 
-Observar diferents realitzacions artístiques i valorar-les. 
-Tenir cura dels treballs i materials utilitzats. 
-Agafar destresa en l’ús de les tisores i altres eines. 
 
Tots aquests objectius els treballarem en les diferents activitats que es faran en els 
tallers i en altres àrees. Seran rotatius al llarg de cada trimestre. 
 
 

 
EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 
 
L’objectiu de l’àrea és donar elements als alumnes perquè siguin capaços de viure 
plenament i de manera feliç i perquè puguin contribuir al benestar dels qui els 
envolten. 
Aquesta àrea ha de promoure en els alumnes les habilitats de pensament i 
raonament que són la base del sistema de judicis i valors que orienta la nostra 
actuació com a membres de la societat. 

 


