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Cada matí ens retrobem i ens donem el bon dia tots
junts compartint una estona on l’expressió oral i
l’escolta activa agafen un paper protagonista.

ENGLISH TIME

Ens apropem a l’anglès a través de rutines, jocs,
cançons, contes i petites representacions que en
general es realitzen en petits grups. L’objectiu
principal és treballar la producció oral començant a
integrar les estructures i el vocabulari que hi
apareixen (el menjar, els animals, els colors, els
nombres, l’espai, els transports...). Per acompanyar les
produccions orals dels infants fem servir language
support . També fem activitats relacionades amb el
projecte d’aula en aquesta llengua. A partir de tercer
es comencen a introduir les produccions escrites
mitjançant textos descriptius relacionats amb les
experiències i activitats de classe.

https://agora.xtec.cat/ceipxarau/els-nostres-infants/1r-2n-3r/microespais/
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/els-nostres-infants/1r-2n-3r/english-time-1r/
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MÓN DE LES LLETRES

“Estimo les lletres que formen els mots, i els llavis que els diuen, i el cor que els entén...
Perquè als mots hi ha l’ànima de tota la gent.” Joana Raspall

Les estones de lectura desperten el plaer i el gust per llegir, descobrint la varietat literària
que ens envolta. Tenim moments de lectura individual i en parella i també, compartim
aquests moments amb els nostres padrins i padrines lectors i lectores de 4rt i 5è, que ens
ajuden en aquest procés.

A primer treballem diverses tipologies textuals: el text conversacional (la nota: sortides,
informacions diverses...), el text descriptiu (descripcions sortides, companys i companyes,
elements de la natura, i altres temes que sorgeixin a l’aula fruit dels interessos dels infants),
el text poètic (dites, rodolins i poemes). Seguim treballant la relació so- grafia, l’escriptura de
paraules, el reconeixement de paraules importants que treballem a la classe...
A segon treballem el text instructiu (la recepta de panellets i macedònia), el text narratiu
(elaborarem un conte), el text expositiu (peu de fotografia) i el text argumentatiu (text
d’opinió). Seguim treballant les paraules (sinònimes, antònimes, gènere, nombre, etc.) i la
frase.
A tercer treballem el text instructiu (la recepta de panellets, el joc), el text descriptiu
(persones i les masies), el text conversacional ( notes, cartes i el còmic). Seguim tractant les
paraules (sinònimes, antònimes, gènere, nombre, persona, etc.), la frase i ens iniciem en
l’ortografia. A més a més, treballem les categories gramaticals: l’article, el nom, el verb i
l’adjectiu.

Totes les propostes estan contextualitzades amb els interessos dels nens i nenes (dels
projectes, de les sortides que fem, de les festes que celebrem, de les notícies que ens
interessen, etc ).

També treballem les següents funcions comunicatives de la llengua: metalingüística, regular
l’acció, gestió de la comunicació i fórmules socials, informar i obtenir informació. Tractem la
fluïdesa oral, a través de la participació en les converses de classe amb un llenguatge
comprensible i adequat a les situacions comunicatives.
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EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

A música gaudim del llenguatge musical mitjançant el coneixement de les
notes musicals, el pentagrama, els ritmes bàsics i els seus corresponents
silencis. Ens iniciem en les polirítmies, l’altura de les notes i treballem
diversitat de cançons engrescadores pels alumnes. També comencem a
conèixer i a tocar diferents instruments. Escoltem diferents peces musicals
on poder expressar les nostres emocions i mostrar-nos al món a través del
nostre propi cos.

A les propostes plàstiques podem portar a la pràctica la nostra creativitat
a través de l’exploració de diferents tècniques i materials i de la
descoberta d’alguns artistes, sempre a partir de propostes obertes i
provocadores. Entenem l’art com una de les maneres que els infants tenen
de poder representar la seva realitat, de crear allò que la ment imagina,
d’expressar sentiments i emocions.



M
ic

ro
e

sp
a

is
MÓN DELS NÚMEROS

“Les matemàtiques pures són, en la seva forma, la poesia de les idees
lògiques.” Albert Einstein

Fem activitats de càlcul mental i de resolució de problemes orals i
escrits i ens endinsem en el món de la geometria. Explorem diverses
magnituds, longituds i capacitats des de l’experimentació, la
comparació d’elements, l’observació i la comprovació. Treballem la
numeració (unitats i desenes a primer, fins al miler a segon i fins al
milió a tercer) i algunes operacions com la suma i la resta sense
portar i portant, la multiplicació a tercer i l’inici al concepte de divisió
de manera manipulativa. Comencem a entendre el funcionament dels
mapes, a explorar amb les brúixoles i a situar-nos a l’espai. Totes les
propostes es porten a terme amb una gran diversitat de material a
través dels quals els infants poden interioritzar els continguts de
manera vivencial.
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ESPAIS

Les sessions d’espais, són els moments on ens trobem
amb nens i nenes de tota la Comunitat, i on podem posar
en pràctica les nostres competències interpersonals i
socials en entorns rics en estímuls. Els alumnes es mouen
lliurement triant el què fan a partir dels seus interessos i
motivacions i aprenent a través de l’experimentació, la
manipulació, la creativitat... Aquest curs gaudim dels
espais de Construccions, Música i moviment, Teatre, Art,
Experimentació i La Caseta.
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EDUCACIÓ FÍSICA

A l’hora d’educació física fem molts jocs amb l’objectiu
d’aprendre’n de nous, respectar les normes i saber guanyar i
perdre. També fem algunes activitats cooperatives per tal de
millorar la cohesió de grup, el treball en equip, i agafar
responsabilitats individuals. Afavorim el coneixement i control del
cos i continuem el desenvolupament de les habilitats motrius
bàsiques (córrer, saltar, girar...). A més, preparem danses per les
festes de carnaval i fi de curs i aprenem a nedar a la piscina.
Finalment, donem molta importància al moviment per la salut i els
hàbits higiènics a seguir.

https://agora.xtec.cat/ceipxarau/els-nostres-infants/1r-2n-3r/espais/
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/wp-content/uploads/usu1524/2020/03/CONSTRUCCIONS.jpg
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/wp-content/uploads/usu1524/2020/03/M%C3%9ASICA-I-MOVIMENT.jpg
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/wp-content/uploads/usu1524/2020/03/TEATRE.jpg
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/wp-content/uploads/usu1524/2020/03/ART.jpg
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/wp-content/uploads/usu1524/2020/03/EXPERIMENTACI%C3%93.jpg
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/wp-content/uploads/usu1524/2020/03/CASETA.jpg
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/wp-content/uploads/usu1524/2020/04/documentació-cos-.pdf
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PROJECTES

Volem destacar la importància del treball per
projectes que fem durant el curs, on també
seguim treballant tots els continguts dels
diferents àmbits (de matemàtiques, de
lectoescriptura, d’art i del medi natural i social a
partir dels temes que sorgeixen dels interessos
dels infants) a través dels interessos dels infants
sobre un tema que els ve de gust investigar. A
més, és durant aquestes sessions on més
oportunitats tenim de posar en pràctica el treball
en grup, les diverses estratègies socials, la
cooperació, la recerca d’informació, la gestió del
treball, entre molts d’altres aspectes importants.

Actualment les tecnologies i internet formen part de la nostra vida, del nostre
dia a dia i, com és lògic, també de les nostres aules. A l’escola apostem per
una mirada integradora de la tecnologia, on l’alumnat desenvolupa la
competència digital de forma natural i englobada en la resta d’aprenentatges.
Així, la fem servir com a mitjà de recerca d’informació, jocs didàctics, contes
digitals… sempre i quan la proposta o activitat ho requereixi.


