
REUNIÓ  DE  FAMÍLIES   DE  1R 

CURS 2018-2019 

BENVINGUTS!!!! 



AQUEST CURS VULL… 



TEMES DE LA 
      
     REUNIÓ 

1. Presentació de les/els mestres.  
 
2. Normes de funcionament de l’escola. 
 
3.Característiques de l’alumnat. 
 
4.Atenció a la diversitat 
 
3. Organització  de l’horari. 
 
4. Àrees. 
 
5. Procés d’Avaluació. 
 
6. Hàbits i rutines. 
 
7. Activitats i sortides. 
 

8. Espai famílies. 
 
9. Precs i preguntes. 

 



Els/les mestres que intervenen en  els grups de primer són: 
 

     Les Tutores: 

 1r A Pilar Garcia 

 1r B Nati Serrano 

 
 I les/els Especialistes: 

 Ed. Musical i Tallers d’Ed. Artística: Cesc Ardeo 

      Anglès: Marta Bravo 

      Castellà: Maria Pérez 

 Educació Física: Àngel Cano 

      Desdoblaments: Lourdes Rodon 

 Att. a la diversitat: Núria Fargas 

           



• Preguem la màxima puntualitat a les 9h del matí i a les 15h de la 

tarda. 

 

•  Un cop tancada la porta d'accés al pati, les famílies hauran d’entrar 

per la porta principal de l’escola. 

 

        PUNTUALITAT 



ENTRADES I SORTIDES 
 

•   Els cursos de 1r entren per la porta del carrer Frederica Montseny 

 

• Els dies de pluja  els nens/es entraran acompanyats per l’adult fins a 

la porta d’accés a l’edifici habitual, ja que no poden entrar amb  

paraigües a l’escola. 

 

• A la sortida,  els lliurarem per la porta d’entrada habitual a l’escola. 

 



FALTES D’ASSISTÈNCIA I MEDICAMENTS 
En cas de preveure una falta d’assistència llarga cal 

avisar a la tutora a través de l’agenda. 

En cas de malaltia, caldrà trucar a l’escola per avisar a la 

tutora. 

A l’escola no s’administraran medicaments.  

Si fos imprescindible, cal portar : 

1. Instruccions precises per escrit i prou clares  del metge que tracta 

l’alumne/alumna. 

2. L’autorització que apareix al web de l’escola per l’administració de 

medicaments. 



NO es podrà venir a l’escola si el 

nen o nena té: 
 

• Febre 

• Conjuntivitis 

• Polls o llèmenes 

 

 

 

 

 



Creixement harmònic i continu. 

Necessitat de moviment i joc. 

Definició de la lateralitat. 

Pensament a partir de l’experiència.  

Consolidació fonètica i evolució del llenguatge. 

Atenció i escolta activa. 

Identitat personal. Autoestima. 

Els conceptes temporals i espacials. Rutines i anticipació. 

ELS NOSTRES ALUMNES…. 



Respectem les necessitats educatives del nostre alumnat, 

fomentant: 

Estratègies d’aprenentatge:  manipulatives 

                                        experimentals 

                                        motivadores 

 L’aprenentatge funcional i interdisciplinar. 

Creixement emocional. 

Assaig i error com a font d’aprenentatge. 

Valoració de  l’esforç i potenciació de  l’autoestima. 

Espais d’autonomia i responsabilitat.  



HORARI 
1rB Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9h  

a  

10h 

Matemàtiques Català 
Matemàtiques 

 
Anglès Matemàtiques 

10h  

a  

11h 

Castellà Matemàtiques Català 
Ed Física 

 

Tallers 

 

Text Escrit 

11h-11’30h P          A          T          I 

11’30h a 

12’30h 
    Música 

Ed Física 

 
Castellà 

Tallers Matemàtics/ 

TAC 
Català 

12’30h a 

13’45h 
D          I         N         A          R 

15h  

a 15’45h 
Català 

Tallers 

Ed. Artística 
Medi Medi Ed. Valors 

15’45h 

a  

16’30h     

    Anglès 

 



ÀREES 

APRENENTATGE 

Saber Saber Fer 

Competencial 

Funcional 

Motivador 



ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

EXPRESSIÓ  ESCRITA 
-Escriure diferents tipus de text. 
-Expressió lliure. 
-Avançar en ortografia natural i 
inici de l’arbitrària.. 
-Planificar, escriure i revisar 
l’escrit. 

  

COMPRENSIÓ  LECTORA 
-Avançar en fluïdesa lectora 
-Estratègies de comprensió. 
-Cerca d’informació. 

COMUNICACIÓ   ORAL 
-Expressió 

-Comprensió 
-Adequació a diferents situacions 

comunicatives 

LITERÀRIA 
Introducció al món literari i al gust 

per la lectura. 

PLURILINGÜE I 
INTERCULTURAL 

Conèixer i valorar la 
diversitat lingüística 

 



ORIENTACIONS PER A LA LECTURA 

  Lectura com una activitat lúdica. 

Triar el millor moment del dia i crear un hàbit. 

 Respectar la tria del llibre.  

 Lectura d’imatges. 

 Lectura en veu alta per part de l’adult. 

 Acompanyament lector. 

 Gaudim llegint. 
 

 
 
 



ÀMBIT MATEMÀTIC 

     NUMERACIÓ 
Comptar , llegir i            
escriure fins  
    al  100 

OPERACIONS 
-La suma i la resta 

sense portar. 
-Sumes portant-ne. 

 

GEOMETRIA 
Els cossosgeomètrics 
relacionats  amb 
l’entorn. 

            MESURA 
Introducció: 
Monedes,  litre,                  
centímetre,  quilo        
calendari , hores 

PROBLEMES 
Comprensió  i  
estratègies de 
resolució. 

CÀLCUL 
Augmentar la 

rapidesa  i precisió 

al càlcul mental. 



ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI 



PROJECTE INTERDISCIPLINARI 

Ho treballarem des de totes les 
àrees. 

Decidirem, 
investigarem, 

experimentarem… 

Necessitarem la vostra 
ajuda! 



ANGLÈS 

Aprenentatge de llenguatge bàsic i referent a l’entorn del nen/a: salutacions, presentació d’un mateix; parts d’una 

casa, animals, roba, hàbits i rutines, temps de lleure i hobbies, salut i malaltia, parts de la ciutat, indicar direccions, 

halloween, christmas, carnival... 

 

Es començarà a treballar l’ ús d’estructures simples i instruccions a l’aula per fomentar la funcionalitat de la llengua.  



Cançons, rimes, jocs, ús d’imatges i 
representacions conjuntes. 
  
Ús del llibre digital. 
 
Biblioteca a l’aula. 
 
Lectura de contes. 
 
 

 



ÀMBIT ARTÍSTIC: MÚSICA I PLÀSTICA 

Cantem 

Ballem  

Escoltem 

Toquem instruments de percussió 

Ens apropem una mica més al llenguatge musical. 

Participem d’activitats culturals: concerts, festes, sortides i  tallers a l’aula... 

Tallers plàstics (treballarem diferents tècniques: dibuix, pintura, volum) i tallers 
d’expressió corporal. 



ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA 
L’Educació física es fa dues sessions setmanals: 

 

1rA DIMARTS I DIVENDRES 

1rB DIMARTS I DIJOUS 

Cal portar:  

 xandall i vambes 

 samarreta de recanvi 

 necesser amb una pinta, sabó i tovalloleta 

    petita (res de vidre). 
 

 



PROCÉS D’AVALUACIÓ 

 Avaluació inicial.  

 Avaluació continua. 

Autoavaluació 

Coavaluació 

Informe trimestral. 

 

QUALIFICACIONS 
 

AE: Assoliment 

Excel.lent 

AN: Assoliment 

Notable 

AS: Assoliment 

Satisfactori 

NA: No assolit 



HÀBITS I RESPONSABILITATS 



L’agenda és el vehicle de comunicació amb les famílies i on 

s’apuntaran els deures i notificacions. 

 

Agrairem que ens notifiqueu qualsevol canvi d’adreça, telèfon, etc... 

per tal de tenir actualitzada la fitxa personal de l’alumne/alumna. 

L’AGENDA 



Cada DIJOUS s’emportaran el quadernet: 

- Set i mig 

 

 

- Algunes setmanes poden portar activitats a fer relacionades amb els 

temes que s’estiguin treballant a la classe. 

- Feines endarrerides (ocasionalment) 

LA CARPETA DELS DEURES 

Els retornarem a l’escola els DIMARTS 



L’ESMORZAR 
Els  nens i nenes han d’esmorzar a casa.  A l’escola recomanem portar 

un petit entrepà o fruita. 

Els DIMECRES és el dia de la FRUITA 

S’ ha de donar l’ esmorzar al nen o nena abans de  

l’entrada a l’ escola. 

 

RECORDEU: Cal portar la carmanyola i la roba marcada de casa amb el 

NOM i una BETA per penjar. 



A 1r celebrarem els aniversaris l’últim divendres  de cada mes.  Us 

avisarem amb antelació. 

Si voleu podeu portar: 

- Sucs individuals  

- Galetes o similars   

- Tovallons 

Recordeu que no es poden portar aliments elaborats a casa. 

ANIVERSARIS 



ACTIVITATS I SORTIDES 
Recordem la importància de participar a les diferents activitats i sortides programades  ja 

que són un complement dels continguts treballats a l’aula. 

 El pagament de les sortides es farà en un únic pagament mitjançant el caixer automàtic 

i amb tarja de qualsevol entitat bancària. 

 El comprovant del pagament l’haureu de lliurar a la tutora.  

 

 L’autorització de les sortides ja lliurades, en una única signatura per a totes les 

excursions del curs. 



      ACTIVITATS I SORTIDES CURS 2018-19: 

 1r Trimestre: 

  - Festival de Pallassos de Cornellà. 

  - Granja Can Montcau (La Roca del Vallès) 

  - Fira de Nadal  Cornellà. 

      - Taller de Cìència Divertida: Un esmorzar nutritiu. 

      - Taller de solistes a l’aula.   

      - Concert d’Hivern (Activitat al centre) 

 

   

 



2n Trimestre: 

  -Sortida al Liceu; “Els Músics de Bremen”. 

       -Teatre al Patronat de Cornellà. 

  -Taller de rèptils a l’escola. 

        

3r Trimestre: 

    -Conèixer els bombers de Cornellà. 

    -Sortida als jardins Joan Brossa i telefèric de Montjuic. 

       



ESPAI FAMÍLIES 



ENTREVISTA FAMILIA-ESCOLA. 

 

 

DIJOUS DE 12:30H A 13:30 H.  

 

Es concertaran via agenda i caldrà avisar en cas que no es pugui assistir a una 

reunió concertada. 

 

Els tutors/es us vindrem a buscar al banc de davant de direcció. 



TALLER DE PARES EXPERTS 
Fomentem la participació entre família i escola.  

Amb el taller dels experts,  les  famílies compartiu amb nosaltres les 

experiències viscudes, aficions i habilitats, els vostres oficis... 

          Animeu-vos a ser “experts” amb nosaltres !! 



             TALLER DELS EXPERTS 

Veniu a participar del taller dels experts de primer, els divendres de 15h a 16h, de GENER 

fins al MAIG. 

Nom de l’alumne:     Curs: 

M’agradaria participar en els tallers fent: 

Material necessari: 

Dates disponibles: 

Nom de l’expert/a:  

Lliurar a la tutora, abans del divendres 16 de novembre.  

Moltes gràcies!!! 

 

  

  



Delegats/des 1rA: 
Sandra Carrillo 

Ana Rudilla 

Delegats/des 1rB: 
Carmen Graca  

Silvia  Calvente 

 



MOLTES GRÀCIES 


