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PRESENTACIÓ 

 
Tot i que comencem un curs atípic amb mesures extraordinàries derivades de la pandèmia covid-

19, no volem deixar de creure en el nostre model d’escola. Per això partim de l’ideari de l’escola La 

Sagrera tot i que malauradament haguem de renunciar a alguns projectes que ens donen identitat.  

L’ESCOLA LA SAGRERA aposta per un projecte educatiu innovador i de qualitat, on l’infant n'és el 

protagonista. Una escola que s’enriqueix de l’entorn més proper i estimula la curiositat, la iniciativa i 

la creativitat de l’infant . En un moment de procés de transformació educativa. La Sagrera és una 

escola que aprèn i vol créixer. 

Treballem per garantir l’assoliment de les COMPETÈNCIES, habilitats globals que abasten tots els 

aspectes de l’infant: socials, afectius, motrius, comunicatius i cognitius. 

Posem la LLENGUA al centre de l’aprenentatge: com a instrument fonamental per al 

desenvolupament personal, social, acadèmic i professional de tots els alumnes, i com a garantia 

d’equitat i de cohesió social. La llengua vehicular i de comunicació és el català. 

Col·laborarem amb Les FAMÍLIES, educadors i altres professionals. Ens assegurem que el tracte, 

l’atenció, els estímuls i propostes que rep l’infant siguin coherents. 

CULTURA DIGITAL DEL CENTRE: Totes les aules de Primària disposen de PDI, les d’infantil de 

projectors i tenim aula d’informàtica i carro de portàtils. 

PROJECTE PATIS: L'espai exterior facilita el JOC, la interacció amb altres persones, la creativitat i la 

resolució de problemes. 

SORTIDES I COLÒNIES: Amb les sortides i colònies es busca el contacte i la interacció amb la natura, 

l'art, el patrimoni i el gaudir. Aquest curs quedaran limitades 

ASSOCIACIÓ FAMÍLIES: Disposem d’una AFA molt col·laboradora, amb iniciativa i implicada en les 

millores que treballa en Comissions. 

ETAPA D’INFANTIL ETAPA DE PRIMÀRIA 

❃ Respectem el NIVELL MADURATIU de l’infant.  

❃ CONFIEM en les possibilitats dels infants  

❃ Oferim els millors AMBIENTS 
D’APRENENTATGE. 

❃ Busquem riquesa en les PROPOSTES 
EDUCATIVES perquè ofereixin oportunitats a tothom. 

❃ Aprofitem la MANERA NATURAL D’APRENDRE 
dels infants. 

❃ Iniciem i desenvolupem el GEST GRÀFIC a 
través d'exercicis motrius, traç, pregrafisme...  

❃ Fomentem EL TREBALL VIVENCIAL I 
MANIPULATIU: hort, jardí, bassa, experiments, jocs 
matemàtics... 

❃ Millorem l’ACCIÓ TUTORIAL per contribuir al 
creixement personal de cada alumne. 

❃ Potenciem L’AUTONOMIA, LA 
RESPONSABILITAT i els HÀBITS D’ESTUDI. 

❃ Busquem entorns de recerca i contextos on es 
promogui la construcció de coneixement de manera 
COL·LABORATIVA. 

 

 

“Si camines sol aniràs més ràpid.  
Si camines acompanyat arribaràs més lluny” 



0. ORGANITZACIÓ  DEL CURS 2020-2021 

 

TUTORIES 

P3 A Silvia Albareda 

P3 B Cristina Pedra 

P4 A Mireia Simon 

P4 B Mercè Pallarès 

P5 A Melania Fernández 

P5B Eva de Sande 

1r A Maria Morales 

1r B Sandra Salvatierra 

2n A Betsi Vila 

2n B Montse Martí 

3r A Aure Ortiz 

3r B Alba Paré 

3rC Núria Sanchez 

4t A Vanessa Bofill 

4t B Eva Gómez 

4tC Montse Ribas 

5è A Sergio Ramírez 

5è B Carol Bosque 

5èC Alba Sánchez 

6è A Bris de la Flor 

6è B Josep Manel Ogalla 

6èC Kevin Albacete 

 

ESPECIALITATS 

1/3 5è B / reforç 5è Jordi Espinosa 

1/3 2nA / reforç 2n Pere Carreras  

1/3 1rA Anabel Fernandez 

Reforç 3r Adrià Guerrero / Susan Gil 

EE petits Reforç Aina Gllin 

EE mitjans Reforç Anna Vela / Jaume Viñallonga 

EE2 grans Reforç Jordi Granell 

Religió Núria Dantí 

 

EQUIP DIRECTIU 

Directora / reforç grans Teresa Valls 

Cap d’estudis / Reforç 1r i 2n Laia Cladellas 

Secretària / 1/3 P4A i reforç P4 Meritxell Fàbregas 

 

PAS 

TEI Queralt Moratona / Vanesa Parra 

Administrativa Xesca Cisa 

Conserge Carmen Bueno 

 
  



 

ESPECIALISTES EXTERNS 

Psicòloga 

Municipal 

Lourdes Bassa 

EAP Marina Quintanilla 

CREDA Mª Rosa Vila Grau 

 

REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar 

que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma 

de la taula de símptomes. 

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19 

 Febre o febrícula>37,5ºC  

 Tos 

 Dificultat per a respirar  

 Mal de coll*  

 Refredat nasal*  

 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

 Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)  
 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s’haurien 

de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de 

la llista.  

Segons l’estudi COPEDI-CAT realitzat en nombrosos centres d’atenció primària i hospitalària de 

Catalunya i coordinat per l’hospital Vall d’Hebron, els símptomes més freqüents de la COVID-19 en 

infants són la febre (59,6%) i la tos (49,4%), seguits de fatiga (40,5%) i dificultat respiratòria (31,5%). 

La resta són símptomes menys freqüents que poden ser també de sospita d’infecció per coronavirus 

SARS-CoV-2 segons criteri clínic.  

 

• No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents 
situacions: o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.  

o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.  

o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret 

d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.  

 

• En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, es valorarà 

de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre 

l’activitat educativa presencialment al centre educatiu (vegeu “Document dels grups de treball de la 

Societat Catalana de Pediatria”) 

 

  



ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES 

 

L’escola té quatre accessos d’entrada i sis de sortida cosa que facilitarà els fluxos de moviment.  

A Infantil hi ha entrada esglaonada (9:00, 9:10). La sortida del migdia i de la tarda a Infantil també 

serà esglaonada 12:20, 12:30  i  16:20 i 16:30) 

A Primària s’entrarà i sortirà per les portes assignades a les 9:00, a les 12:30, a les 15:00 i a les 16:30. 

Les portes romandran obertes 10 minuts per evitar aglomeracions. 
 

GRUPS ENTRADES HORARI SORTIDES HORARI 

P3 i P5 
Porta 1 

 
 

9:00, 9:10 

 

15:00, 15:10 

Porta 8 
 

 

12:20, 12:30 

 

16:20, 16:30 P4 Porta 7 Porta 7 

1r i 2n Porta 3 i 4 

 

9:00 

15:00 

Porta 3 
 

 

12:30 
16:30 

3r Porta 2 
Porta 2 

 

4t Porta 3 i 5 

 

Porta 3 
 

5è, 6èA 

i 6èB 
Porta 3 i 6 

Porta 9 
 

6è C Porta 1 Porta 2 

  

El vestíbul exterior no és zona d’espera, només de circulació. 

 

 

Les famílies que necessitin accedir al centre a fer alguna consulta o comunicat, hauran de demanar 

cita prèvia a través de mail o per telèfon. 

 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com 

en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de portar 

la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de 

distància de seguretat. 

 

PUNTUALITAT.  

Entrades: les portes s’obren 5 minuts abans de les 9 i es tanquen 10 minuts després. La família que 

arribi tard, sense una justificació, haurà d’omplir un imprès de control de retard que se li lliurarà des 

de tutoria o direcció. Quan una família tingui més de 3 retards sense justificació, s’actuarà segons les 

NOFC.  

Sortides: si no han vingut a buscar els infants a l’hora, s’actuarà segons les Instruccions d’inici de Curs 

2021-2021 del Departament d’Ensenyament: trucada, servei d’acollida, policia local... 



SORTIDA DE L’ALUMNAT  

De P3 a 3r de Primària les famílies recullen als seus fills o filles. En el cas que no vingui a buscar  

l’infant el pare o la mare o la persona habitual, caldrà comunicar-ho al tutor/a prèviament.  

Els infants a partir de 4t de Primària surten sols de l’escola. Aquelles famílies de 3r que també vulguin 

fer-ho ho poden autoritzar. 

FALTES D’ASSISTÈNCIA 

Les faltes d’assistència es justifiquen per escrit i s’avisa telefònicament  tant a Educació Infantil com a 

Primària. Aquest curs és important informar al centre si el motiu d’absència és per tema de la Covid. 

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és molt rellevant 

per mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres. 

 

NORMES I FALTES DE COMPORTAMENT 

S’aplicarà la normativa  recollida en l’apartat de Normes d’Organització i Funcionament del Centre 

(NOFC) del Projecte Educatiu. 

CORREUS I TELÈFONS ACTUALITZATS 

Les circulars s’enviaran per correu electrònic, excepte les que s’hagin d’autoritzar que es farà a través 

de TPVEscola. Cal que ens mantingueu informats dels canvis dels correus i telèfons. És molt 

important tenir actualitzats els telèfons particulars i de la feina per poder-vos localitzar en cas 

d’urgència. 

 

CONSELL ESCOLAR 

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar. Hi són representats tots els sectors: pares/mares, 

mestres, PAS (personal de servei i administració), Ajuntament i Equip Directiu. 

 

Representants al Consell Escolar 

Equip directiu Teresa Valls, Laia Cladellas i Meritxell Fàbregas 

Representant Ajuntament Anna Viura 

Sector mestres 
Sílvia Albareda, Jordi Espinosa, Jordi Granell, Sandra Salvatierra  

i Montse Ribas 

Sector pares 
Anna Arrieta, Carol Galanó, Carme Peirotén, Mari Sánchez i Thais 

Sánchez 

Representant AFA Xavi Bassa 

PAS Carmen Bueno 

 



MATERIAL ESCOLAR  

El material escolar és comunitari. La quota d’aquest material fungible és de 100€ a P3, P4 i P5; 90€ a 

1r, 2n, 3r i 4t; 104€ a 5è i 6è. El pagament es fa mitjançant l’aplicació del TPV escola. 

 

AUTORITZACIONS  

- Pagaments per les sortides. 

Abans de cada sortida s’informa del preu i de les dates en les quals haureu de fer el pagament.  La 

família haurà de confirmar la participació en l’activitat. En el cas que  un infant no hi pugui anar 

justificadament, es retornarà  el 100% de l’import pagat.  
 

- Drets d’imatge, dades personals i sortides. 

La família autoritza l’escola a fer ús de les dades personals de l’alumne/a quan siguin necessàries i 

facilitar les dades estrictament necessàries a l’AFA.  

L’autorització permet a l’escola utilitzar les imatges d’activitats lectives amb finalitats pedagògiques i 

d’informació per a tota la Comunitat Escolar (web i blogs, publicacions...).  

Les autoritzacions de drets d’imatge i sortides sense cost econòmic són vàlides per a tota l’escolaritat 

(de P3 fins a 6è). 

WEB ESCOLA 

Us recordem que el web de l’escola és https://agora.xtec.cat/esc-lasagrera/ on hi podreu trobar les 

informacions més importants (calendari escola, avisos d’última hora, fotos, menú del servei de 

menjador, enllaços als blocs d’aula...) del centre i del curs. 

 

FESTES A L’ESCOLA 

Les festes que es treballen pedagògicament són: la Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i final 

de curs. 

 

PECES DE ROBA MARCADA 

Totes les peces de roba que es puguin posar i treure (jaquetes, samarretes, xandalls,...) han d’anar 

marcades amb el nom i cognom. Les peces que es perdin  perquè no tenen nom , a final de mes, es 

duran a una entitat benèfica. Igual que les carmanyoles que també se’n perden moltíssimes perquè 

no estan marcades amb el nom. 

 

 

 



 

MENJADOR 

L’empresa contractada és Tresmes Ecoactiva.
 

 

La Comissió de Menjador del Consell Escolar fa el seguiment del servei de menjador i es reuneix 

periòdicament, almenys una vegada per trimestre. 

La normativa del menjador es regeix pel Pla de Funcionament del Menjador i també per les NOFC 

(Normes d’Organització i Funcionament del Centre).  

La coordinadora de menjador està a l’escola per poder atendre les famílies cada dia, de 9 a 10. El 

funcionament, a nivell de pagaments, és a través de domiciliació bancària, encara que sigui per dies 

esporàdics.  
 

El preu del menú  és de 6,20 € per a l’alumnat fix i de 6,80 € per a l’alumnat esporàdic. 
 

 

                       Coordinadora  Anna GARCIA PLAZA         MÒBIL 681 25 42 53 

 

 

 

RECOLLIDA SELECTIVA D’ESCOMBRARIES 

Sta. Eulàlia té un servei de recollida de deixalles porta a porta. L’escola, dins del protocol de recollida, 

tindrem en compte les tres erres:  

- Portar l’esmorzar a dins d’una carmanyola (sense paper d’alumini). REDUIR 

- Portar la carmanyola marcada amb el nom per reutilitzar-la. REUTILITZAR 

- Llençar el paper, restes de menjar, plàstics al contenidor adequat. RECICLAR 

 

 

  

 

 

  

 



1. MESTRES QUE INTERVENEN EN EL GRUP.  
 

 

ÀREA CURRICULAR SEGON A SEGON B 

TUTORIA BETSI VILA MONTSE MARTÍ 

LLENGUA CATALANA BETSI VILA MONTSE MARTÍ 

LLENGUA CASTELLANA MONTSE MARTÍ MONTSE MARTÍ 

LLENGUA ANGLESA PERE CARRERAS PERE CARRERAS 

MATEMÀTIQUES BETSI VILA I PERE CARRERAS MONTSE MARTÍ 

CONEIXEMENT DEL MEDI 

NATURAL, SOCIAL I CULTURAL 
BETSI VILA MONTSE MARTÍ 

EDUCACIÓ 
VISUAL-PLÀSTICA 

ANNA VELA MONTSE MARTÍ 

EDUCACIÓ MUSICAL LAIA CLADELLAS LAIA CLADELLAS 

EDUCACIÓ FÍSICA PERE CARRERAS PERE CARRERAS 

RELIGIÓ NÚRIA DANTÍ NÚRIA DANTÍ 

EDUCACIÓ EN VALORS 

SOCIALS I CÍVICS 
BETSI VILA MONTSE MARTÍ 

EDUCACIÓ ESPECIAL ANNA VELA ANNA VELA 

 

2. OBJECTIUS BÀSICS DE CICLE DELS MITJANS 

Els hàbits són pautes de comportament que ajuden els nens/es a estructurar-se, a orientar-se i a 

formar-se millor. L’adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que 

tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l’adquisició dels nous 

aprenentatges.  

És un  període en què  es reforcen tots els hàbits que ja han estat treballats durant l’etapa anterior: 

autonomia, organització, higiene, esforç i habilitats socials. Els objectius principals són:  



HÀBITS  

A.1 ) Hàbits d'autonomia 

● Prioritzar l’assoliment de les competències que afavoreixen l’autonomia necessària per a 

l’aprenentatge i pel desenvolupament personal i social. 

● Conèixer el propi cos i les pròpies possibilitats motrius i manifestar un progrés en la cura d’un 

mateix des d’un punt de vista higiènic i d’equilibri emocional. Hàbit especialment important aquest 

curs. 

● Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu i 

anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres. 

● Comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes que els portin cap a una iniciativa i autonomia 

personals a l’hora de valorar situacions. 

● Mostrar-se solidari amb el seus companys i saber acceptar les diferències. 

● Observar i descobrir l’entorn natural i social on viu i sentir-se’n part integrant. 

● Representar mentalment experiències viscudes i saber-les expressar. 

      A.2 ) Hàbits socials 

● Respectar i compartir el material de treball i els jocs. 

● Saludar a l’arribar i al marxar d’un lloc. 

● Utilitzar fórmules de cortesia com “si us plau”, “gràcies”, “de res”. 

● Trucar a la porta abans d’entrar a algun lloc. 

● Respectar el torn de paraula. 

● Mantenir-se assegut/da al lloc mentre es treballa. 

● Saber disculpar-se i perdonar. 

● No dir paraules grolleres, ni mentides. 

● Respectar l’opinió i la manera de ser i fer dels altres. 

● Ser responsable dels seus càrrecs. 

● Tenir cura les instal·lacions i de la neteja dels diferents espais. 

● Reciclar correctament a la classe i al pati. 

A.3 ) Hàbits de treball  

● Aprendre a treballar en silenci i concentrats. 

● Tenir una bona actitud (interès, participació, atenció) davant del treball. 

● Mantenir la postura adequada. 



● Acabar el treball començat. 

● Presentar la feina neta i polida. 

● Treballar sense molestar els/les companys/es. 

● Agafar correctament el llapis i els estris més usuals. 

● Prendre consciència de tenir (i fer) punta al material d’escriptura. 

● Saber acceptar les normes, els errors i, en la mesura del possible, corregir-los. 

● Aprendre a treballar en grup. 

 

3. ÀMBITS I ÀREES DE CONEIXEMENT 

3.1. ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

3.1.1.Llengua catalana 

El català és la llengua d’aprenentatge i comunicació de l’escola. Es pretén que l’alumnat assoleixi un 

bon nivell en el domini de les següents habilitats: 

▪ La comprensió oral / escrita de tota mena de textos: narracions, descripcions, poesia, 

instruccions…. 

▪ L’expressió oral: es treballa la producció de textos orals memoritzats (cançons, poemes, 

rodolins, dramatitzacions…) i de producció pròpia (exposicions, explicacions, vivències personals…) 

seguint pautes i models d’expressió.  

▪ L’expressió escrita:L’expressió escrita: Es treballen diferents tipologies de textos com són: el 

text instructiu, el text narratiu, etc. L'objectiu principal és l'adquisició de la construcció de frases 

aplicant un bon traç i fent ús de les normes d'ortografia pròpies del curs. Aquesta sessió setmanal es 

realitza amb 2 mestres a l’aula i/o amb mig grup. 

- Gest gràfic: Al setembre i principis d’octubre es destina una franja diaria a treballar la lletra 

lligada. Es fa un repàs del traç, la direccionalitat de la lletra lligada (cursiva) i les unions de lletres per 

escriure paraules. Aquest contingut va quedar pendent el curs passat. A finals de 2n l’alumnat ha de 

tenir un bon domini de la lletra lligada. 

 

Lectura diaria a l’aula 

Aquest curs la lectura es fa amb el grup classe i s’estableixen unes franges dins l’horari. Sempre que 

es pot, s’aprofiten els reforços per treballar amb un grup d’infants més reduït. 

 

  



Biblioteca d’aula i préstec.   

S’aprofita aquesta franja per llegir un mínim de 3 llibres de lectura proposats per 2n. A més durant el 

curs rebrem la visita de la il·lustradora del llibre de lectura “Mama, vull que siguis com un elefant“ i 

l’escriptora del llibre “Un drac al jardí” que va quedar pendent de lectura el curs passat a 1r, i amb el 

qual ens hem iniciat enguany. 

El funcionament del préstec de lectura és el mateix que a 1r. Aquest any, per mesures per la COVID 

demanen que el llibre es torni el dia que es fa la sessió de biblioteca d’aula.  

2n A→ dimecres 

2n B→ dimarts 

 

 

3.1.2. Llengua castellana 

La llengua castellana es treballa a nivell oral mitjançant jocs, cantarelles, cançons, poemes, contes, 

explicació de fets i vivències personals.  

Es reforcen les estructures comunes amb la llengua catalana i es diferencien dels continguts propis 

del castellà. 

L’expressió escrita es fa de forma sistemàtica, relacionant els continguts amb el treball dels autors de 

plàstica. En aquesta àrea es desenvolupa la part biogràfica, deixant la part creativa per les sessions de 

visual i plàstica. 

 

 

3.1.3. English 

Es realitzen dues sessions setmanals de 45 minuts cadascuna. 

Per tal de millorar el nivell global de l’assignatura, el professorat parla en anglès (tant a dins com a 

fora de l’aula) i els infants han d’esforçar-se per respondre en anglès, ja que l’aprenentatge d’una 

llengua es basa fonamentalment en la seva pràctica. Es repeteixen estructures i vocabulari treballats 

prèviament o les aprenen a base de sentir-les al/la mestre/a o en activitats de comprensió oral a dins 

l’aula.  

Al llarg de totes les sessions, es treballa la llengua a través dels diferents blocs:  

● “Listening”, (escoltar històries, escoltar cançons, seguir les instruccions del/la mestre/a, 

ordenar escenes escoltant el que passa, marcar la resposta correcte sobre el que s’ha escoltat...). 



● “Speaking” (a través de diàlegs, d’interacció a la classe, practicar el vocabulari après, cantar 

cançons, dir rodolins...). També s’inclouen en aquest bloc les rutines diàries, com les salutacions, els 

dies de la setmana, el temps que fa... 

● Tot i que no és tan important com que assoleixin la comprensió i expressió oral en anglès, 

també treballem el “Writing” (escriure paraules i inici de frases tot seguint un model, ordenar lletres, 

omplir buits, connectar paraules amb dibuix...). 

● I “Reading” (primer acostament a la lectura de paraules i frases) sempre acompanyat d’un 

dibuix o una explicació.  

 

3.2. AMBIT MATEMÀTIC 

Aquest curs seguim amb el projecte INNOVAMAT. Amb aquesta metodologia pretenem que 

l’alumnat conegui conceptes matemàtics com ara el comptatge, la geometria, la lògica o l’estadística, 

entre d’altres, i els descobreixi manipulativament per comprendre’ls. Es fomenta que els infants es 

familiaritzin amb els nombres, operin amb ells, i que enregistrin la seva manipulació per a apropar-se 

al simbolisme matemàtic. Es busca que els nens i nenes descobreixin el sentit de les operacions, en 

comprenguin els algoritmes de càlcul tradicionals, les seves alternatives i també el càlcul aproximat. 

L’estructura setmanal de les sessions de matemàtiques funciona de la següent manera: 

2 sessions de Laboratori de nombres→ cobreix el bloc de Numeració i càlcul. 

1 sessió d’Aventures→ es treballen els blocs de Relacions i canvi, Espai i forma, Mesura i Estadística i 

atzar. 

1 sessió d'App→ plataforma digital per treballar tots els continguts. 

 

HORT DE CAN MATAPORCS: Si la situació actual ens ho permet, els infants de 2n seran els 

encarregats d’anar a comprar els productes per a plantar i/o sembrar a l’hort de Can Naps. Un cop 

feta la collita, l’alumnat és el responsable de la venda de les hortalisses. 

 

3.3. ÀMBIT ARTÍSTIC 

3.3.1. Educació musical 

Es busca el desenvolupament de la sensibilitat musical, es canten cançons, es fan activitats de 

moviment i dansa i es fan audicions de diferents compositors, èpoques, estils i de diversos indrets. 

S’introdueix el llenguatge musical amb ajuda de jocs i activitats engrescadores. Es realitza una sessió 

setmanal. 

3.3.2. Educació visual i plàstica 



Es dedica una sessió setmanal a treballar l’educació artística (visual i plàstica) a través de les obres de 

diferents artistes. Cada trimestre es treballa a partir d’un autor, a través del qual experimentem amb 

diferents tècniques: pintura, modelatge, collage...  

 

3.4. ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI 

Aquest àmbit es divideix en dues àrees, natural i social. Es tracten aspectes per comprendre el 

context natural, social, cultural i tecnològic. S’utilitzen críticament les fonts d’informació per observar 

i analitzar l’entorn a través de projectes i experiments amb l’objectiu que els alumnes cerquin un 

aprenentatge funcional i significatiu. 

 

Es realitzen dos projectes al llarg del curs en els que s’integren els continguts que estableix el 

currículum d’Educació.Es demana la col·laboració de les famílies per portar el material necessari per 

poder realitzar les activitats i buscar per internet, o a la biblioteca,o en llibres que tingueu a casa. 

Quan es creu oportú es realitzen sortides per observar i analitzar l’entorn proper. 

 

1r TRIMESTRE  2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

 El bosquet de La Sagrera El barri de La Sagrera           L’univers 

 

3.5. ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS 

Dediquem  les sessions a treballar l’educació emocional. 

Els objectius generals de l'educació emocional es poden resumir en els següents termes: 

- Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions. 

- Identificar les emocions dels altres. 

- Desenvolupar l'habilitat de controlar les pròpies emocions. 

- Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives. 

- Desenvolupar l'habilitat per generar emocions positives. 

- Desenvolupar una major competència emocional 

- Desenvolupar l'habilitat de motivació. 

- Adoptar una actitud positiva davant la vida. 

Els continguts es treballaran lúdicament, fent ús de contes i jocs. 

 

 

about:blank


3.6. RELIGIÓ 

A través del joc s’inicien en el coneixement d’una comunitat plural, coneixen altres cultures i religions 

i aquest coneixement ajudarà a respectar-les. Aprenen que malgrat les diferències, també hi ha 

moltes coses que ens uneixen i que tots podem ser amics. Coneixen el llibre de l’Evangeli com el 

llibre de la Bona Notícia, el país d’Israel i el Pare Nostre, com la pregària del cristià, el valor de la 

solidaritat com un valor que es fomenta en l’amor els altres i aquells valors comuns que fan possible 

una convivència lliure i pacífica. 

 

3.6. ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Es realitza 1 sessió setmanal d’una hora i mitja amb tot el grup classe. Amb aquesta matèria es 

pretén que el/la nen/a conegui i accepti el seu cos, les possibilitats motrius, de moviment i de relació 

amb l’entorn que aquest li proporciona. 

Per realitzar les sessions es necessita anar vestit amb roba i calçat esportiu amb mitjons. Aquest curs 

escolar, i de forma excepcional, s’ha acordat que els infants no han de dur necesser, ja que seguint el 

protocol no es poden utilitzar els vestidors. Al finalitzar la classe, per treballar els hàbits higiènics, els 

alumnes es renten les mans i la cara. 

Si un alumne/a no pot fer la sessió cal que es justifiqui el motiu mitjançant la llibreta viatgera. Si 

aquesta situació es perllonga en el temps caldrà també presentar un justificant o informe mèdic. 

Dia d’educació física: 

2n A→ dijous 

2n B→ dimecres 

 

4. AVALUACIÓ 

A l’etapa d’Educació Primària el currículum s’organitza en àmbits que agrupen les àrees de 

coneixement. L’avaluació de les diverses àrees és contínua i global, amb l’observació sistemàtica de 

l’adquisició dels continguts educatius i amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge. 

Es posa especial cura en l’avaluació formativa i en el grau d’adquisició de les competències bàsiques. 

Les competències bàsiques pròpies de cada àmbit es troben agrupades en les dimensions de cada 

àrea segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari. 

Al finalitzar cada trimestre es lliura el butlletí de notes. En el darrer informe es detalla la nota global 

del curs. 

 

 



El comprovant ha de retornar a l’escola firmat. El traspàs d’informació a les famílies per parlar dels 

informes es realitza mitjançant entrevistes personals durant el mes de desembre -gener i al llarg del 

3r trimestre, trobades que enguany seran telemàtiques. Durant el curs els tutors/es tenen una franja 

dins l’horari per reunir-se amb les famílies, amb previ avís. 

S’ha de recordar que les qualificacions finals no reflecteixen únicament les notes de les proves sinó 

també, i amb un pes important, es valora l’esforç, l’actitud de l’infant davant de les tasques, la 

presentació dels treballs, el seu comportament, així com l’hàbit d’estudi i la continuïtat de la feina 

ben feta. 

 

5. METODOLOGIA I FUNCIONAMENT DE L'AULA 

Els hàbits  ajuden els nens/es a estructurar- se, a orientar-se i a formar-se millor. L’adquisició dels 

diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb 

els altres i són necessaris en l’adquisició dels nous aprenentatges. 

 Els hàbits s’han de treballar a casa i a l’escola.  

Observar els seus petits progressos dia a dia i saber valorar-los és per a ells/es una motivació 

important i necessària per a continuar avançant.  

Càrrecs. Els càrrecs són hàbits que reforcen la responsabilitat. Ajuden al bon funcionament de l’aula. 

Es reparteixen entre tot l’alumnat de la classe i es canvien periòdicament. 

 

 EL BON DIA  MENÚ 

 DATA  REPARTIDORS 

 CALENDARI  ORDRE 

 HORARI 

 HORT 

 MISSATGERS I  CARTERS 

 

Material de l’aula, carpeta i llibreta viatgera.    

Els infants tenen un estoig personal que es queda a l' escola i que s’omple amb material que 

reparteix la tutora. Aquest curs, per tant d’evitar contactes, el material d’ús comú és individual 

(retoladors, colors, tisores) i es desa en caixes. 

La carpeta i la llibreta viatgera són el mitjà de comunicació entre la família i l’escola, i han de tornar 

cada dia al centre. S’hi escriu en  llapis i per les dues cares del full. Es deixa un espai en blanc entre 

una nota i una altra. 



A la llibreta sempre s’escriu la data curta. Cal donar-li un cop d’ull cada dia per si hi ha alguna 

informació important- 

 

Lavabo i beure aigua. Es pot anar al lavabo i beure aigua sempre que sigui necessari. Es demana 

portar una ampolla petita a la motxilla. 

 

Aniversaris. Els/les alumnes poden portar un detall per la classe (conte, joc, trencaclosques). Les 

targetes per festes infantils només es reparteixen a la classe quan es convida tot el grup. El dia del 

seu a aniversari, el celebrem regalant a l’alumne un record de part de tota la classe. Per a aquells que 

celebren l’aniversari a l’estiu busquem una data per a què no es quedin sense detall. 

 

Llaminadures.  A l’escola no es poden portar cap tipus de llaminadures. 

 

Bates. Els infants han de portar una bata per plàstica .Tant les bates com les jaquetes han de portar 

una beta llarga de 15 a 20 cm i marcada amb el nom del nen/a.  Si un alumne/a no porta la bata es 

comunica a la família.  

Carmanyoles o Boc’n Roll. L’escola promou la cura del medi ambient, per això es recomana portar 

l’esmorzar en una carmanyola a fi d’evitar l’ús d’embolcalls innecessaris.  

TOT HA D’ANAR MARCAT AMB NOM I COGNOM . 

 

Esbarjo. El curs 2018-19 vam iniciar el projecte de Patis amb l’objectiu de crear espais enriquidors, 

augmentar la diversitat d’activitats i materials per oferir un entorn on l’infant desenvolupa totes les 

seves habilitats i competències. Aquest curs els infants de 2n surten al pati de 10’30h a 11h. Cada 

grup classe té la seva zona de joc establerta i tres dies a la setmana es fa l’esbarjo fora del recinte 

escolar (bosc, muntanyeta, font del rector, plaça de l’església…)  

 

6. ORGANITZACIÓ, FEINES I ESTUDI A CASA 

Jocs d’aprenentatge i Classroom 

Per tal d’adquirir autonomia en l’ús del classroom, aquest curs inclourem la plataforma com a mitjà 

per a la realització de tasques a casa. D’aquesta forma alternem el joc d’aprenentatge per compartir 

amb la família i que fa referència a diferents àmbits del Currículum, amb tasques per a realitzar a 

través del Classroom. 



Així, la setmana que s’entregui joc, es farà el dilluns per a ser retornat el dilluns següent. De la 

mateixa manera, la setmana que es faci treball a través del Classroom, es penjarà el dilluns amb data 

d’entrega el dilluns següent. 

 

Lectura diària 

La lectura ha de ser un moment per compartir temps afectiu amb els vostres fills i filles per tal de 

fomentar el gust per la lectura. Quan l’infant llegeix se’l pot ajudar a millorar la pronunciació, 

l’entonació i assegurar-se de la comprensió del missatge.  

Un cop finalitzada la lectura el llibre retorna a l’escola el dia de biblioteca d’aula.  

Si un infant acaba el material de lectura abans de completar la setmana, en pot ’agafar un altre de 

l’escola o fer ús de la biblioteca municipal. 

Es recomana anar confeccionant una biblioteca infantil a casa per tal que disposin de recursos que els 

ajudin a desenvolupar el gust per la  lectura i per consultar  llibres. 

És important també llegir i comentar els llibres/revistes  amb els fills/es. A l’hora de seleccionar-los, 

s’ha de tenir en compte l’edat recomanada. 

Dictats preparats i memoritzacions. 

De manera esporàdica es dona algun dictat per preparar a casa o bé un fragment per memoritzar. 

 

     7. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

La necessitat d’un canvi important cap a una escola més inclusiva s’ha fet sentir amb més força en les 

últimes dècades.  

Partim de la base que una escola inclusiva és aquella que acull tot l’alumnat sense distinció per raons 

de condicions personals de capacitat i d’origen ètnic, és per això que l’escola ha d’oferir a tot 

l’alumnat les oportunitats educatives i ajudes curriculars, personals i materials necessàries per al seu 

progrés personal i acadèmic. Seguidament es detallen les mesures que es prenen des de l’escola. 

● Mesures i suports universals 

Són les mesures que es fan servir amb tot l’alumnat (grups flexibles, desdoblaments, 

racons...) 

● Mesures i suports addicionals 

Són les mesures que es fan servir amb un petit grup d’alumnes. 

● Mesures i suports intensius per l’alumnat amb necessitats educatives especials. 

Són mesures per l’alumnat amb dictàmens i/o trastorns d’aprenentatge que 

prèviament han rebut totes les ajudes i suports esmentats abans. Els que ho 

necessiten reben el suport de la mestra d’educació especial. 



 

8. SORTIDES I ACTIVITATS CULTURALS 

 

 LLOC DATA DURADA OBSERVACIONS 

1r 

Trimestre 
L’ itinerari pel barri de La 

Sagrera 
a concretar Matí o tarda Sortida pel barri. 

2n 

Trimestre 
Itinerari pel barri de La 

Sagrera 
a concretar Matí o tarda 

Sortida de treball relacionada amb 

el projecte dels arbres. 

3r 

Trimestre 

CÒLONIES. Casa de colònies 

LA GRANJA, (Santa Maria de 

Palautordera) 

25 I 26 de maig 2 dies, una nit 

El centre d’interès és l’educació 

emocional.  

APINDEP  A concretar Matí Taller de paper reciclat. 

Respecte a les activitats culturals, estant buscant una oferta d’espectacles que es puguin dur a terme 

a l’escola o a algun espai municipal.   Estem pendents de l’evolució de la pandèmia.  

 

     9. MARE/PARE DELEGAT DE CLASSE 

Com cada any, demanarem algun voluntari/a que faci aquesta tasca que consisteix bàsicament en 

ajudar a buscar el pare/mare acompanyant a les sortides, per animar i fer participar les famílies de la 

classe en la decoració de l’escola i/o aula quan estem treballant algun projecte o preparant la 

celebració d’alguna festa,...  

El pare/mare delegat/da  habitualment disposa  d’una llista  de la classe amb els correus electrònics i 

telèfons.  

10. RELACIÓ FAMÍLIA / ESCOLA 

Ens agrada comptar amb la vostra col·laboració en aquelles tasques que ens ajuden a millorar 

l’estada dels vostres fills/es a l’escola. Per això, puntualment sol·licitarem la vostra participació. 

11. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

Dins del Projecte Educatiu de centre s’incorpora el projecte de convivència on es recull les mesures 

de promoció de la convivència, els mecanismes i les fórmules per a la resolució pacífica dels 

conflictes, especialment la mediació, així com els processos i les mesures d’intervenció educativa 

aplicables en cas d’incompliment de les normes d’organització i funcionament del centre i d’acord 

amb la normativa vigent. 


