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HORARIS

 Els horaris dels alumnes els trobareu enganxats
 a l'última pàgina de la seva agenda.



COM TREBALLEM?

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua anglesa
Matemàtiques
Coneixement del medi natural i coneixement del medi social i
cultural
Educació artística: visual i plàstica, música i dansa
Educació física
Educació en valors socials i cívics o religió

Les àrees s'organitzen al llarg de la setmana en sessions d'una
hora o 45 minuts segons l'horari escolar i són:

 



ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Àrea de llengua catalana
Àrea de llengua castellana
Àrea de llengua anglesa
Continguts 
Metodologia
Reforç



 LLENGUA CATALANA I CASTELLANA_continguts
Expressió i comprensió oral.
Lectura i comprensió de textos de diversos tipus,
en lletra lligada i, a segon, introducció en lletra
d'impremta. 
Vocabulari i categories gramaticals: els articles,
els noms o substantius, els verbs i els adjectius.
L'ús de les majúscules i de les minúscules.
Els signes de puntuació.
La concordança de gènere (masculí i femení) i de
nombre (singular i plural).



Discriminació fonètica de sons: les síl·labes i la
síl·laba tònica.
Correspondència entre els sons i les grafies.
Separació correcta de les paraules.
Educació literària, gust per la lectura i l'escriptura 
de textos literaris. 
Coneixement de la literatura de tradició oral:
rondalles, poemes, cançons, dites...



ÀMBIT LINGÜÍSTIC _ metodologia

Els continguts els treballem realitzant
activitats significatives

 i contexualitzades. 
 

L'alumne/a aprèn a través de jocs i
propostes manipulatives, en les quals ha

de llegir i escriure, composar frases i
textos senzills, escenificar, practicar

l'entonació...
 

Lectura dels matins (Lliure,
modelatge, per parelles, en
anglès 

Desdoblaments

Destaquem



 Comprensió d'instruccions simplesi de missatges quotidians: Saludar,
presentar-se, acomiadar-se, demanar permís...
Vocabulari bàsic.

Estratègies de lectura i comprensió de mots i frases senzilles.

Producció de mots i textos breus relacionats amb el context de
l'alumne.

Interès i curiositat per a mirar contes i llibres escrits en llengua
estrangera.

COMUNICACIÓ ORAL

COMPRENSIÓ LECTORA

EXPRESSIÓ ESCRITA

EDUCACIÓ LITERÀRIA

LLENGUA ANGLESA_ continguts



Numeració i càlcul. 
Operacions bàsiques: sumes i restes (a primer sense portar i a segon
portant-ne).
Resolució de problemes matemàtics senzills.
Raonament i estratègies de càlcul mental.
La unitat i la desena. Representació a l'àbac.
Sistema monetari, l'euro i els cèntims d’euro.
Reconeixement de figures i cossos geomètrics.
Sèries i patrons.
Instruments i unitats bàsiques de mesura: el calendari, l’horari, 
 el termòmetre i el rellotge.

ÀMBIT MATEMÀTIC _ continguts



Treballem els conceptes matemàtics de manera visual, manipulativa i
cíclica a través d'INNOVAMAT:
- Laboratori dels nombres:  Quaderns de l'alumne per a enregistrar les
activitats de càlcul, representació i resolució de problemes.
- Aventures: Quadern de l'alumne en què treballem els reptes matemàtics
de lògica, patrons, mesura i connexions.
- APP Innovamat: Aplicació en la qual treballem els continguts amb les
tauletes d'una manera més lúdica.
- Propostes i jocs manipulatius: Jocs matemàtics amb recursos
manipulatius per a reforçar i complementar els aprenentatges. 

ÀMBIT MATEMÀTIC _ metodologia

2h de reforç



Treballarem aquestes àrees per AMBIENTS. És una metodologia
motivadora i vivencial, amb propostes manipulatives i d'investigació.

Es treballarà  conjuntament  amb els alumnes de 1r ,2n, 3r 

Es faran a tots els cursos a l'inici del segon trimestre.  
Es farà conjuntament amb el CLIL (Science).

ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I DEL
MEDI SOCIAL I CULTURAL



ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I DEL
MEDI SOCIAL I CULTURAL

Per als ambients s'ha de portar una llibreta.
Ha de ser petita, mida quartilla, és a dir,
la meitat d'un full A4.
Sense espiral i amb fulls blancs.  
També es pot portar la del curs anterior.



AMBIENTS

Cos i salut
Food and 5 senses
Éssers vius
Animals & plants
Espai i temps
Time & weather
Machines
Experiments
Water
Hort



Valorar i respectar les produccions artístiques.
Conèixer el patrimoni artístic de Catalunya, així com el d’altres
cultures. 
Gaudir i participar de les manifestacions artístiques que
ofereix l’entorn (exposicions, espectacles, actuacions...).
Descobrir tècniques artístiques, plàstiques, musicals, corporals
i expressar emocions. 

Aquesta àrea pretén capacitar l'alumnat per a:

ÀREA D'EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA



l'Art Contemporani Vincent van Gogh



ELS DEURES
Son activitats senzilles sobre els conceptes treballats a l'aula, que ajuden
l'alumne/a en el seu aprenentatge, a ser més responsable i adquirir bons
hàbits de treball. 

Els nens i nenes hauran de portar una carpeta per a poder desar els deures.  
Els posarem cada divendres i els hauran d'anotar a l'agenda i guardar-los a la
carpeta.  El termini de lliurament serà el dimarts.  



Supervisar junts
la motxilla (l'esmorzar,
l'agenda, els deures...). 

Ajudar-los a organitzar
el seu temps amb un horari
diari i un lloc adequat.

Fer-los llegir una estona
cada dia per tal d'ajudar-
los a assolir l'hàbit de
lectura.

UN COP DE MÀ

Guiar-los i ajudar-los 
en els deures, però no
donar-los la solució.



NATACIÓ
L'activitat de piscina començarà al TERCER TRIMESTRE.
DADES: Tots els dijousdel 11 d'Abril al 22 de Juny.
Les sessions duren 45 minuts. Els grups assistiran a la piscina en
intervals d'una hora, sempre acompanyats del tutor/a i del
monitor/a durant les activitats aquàtiques. 
Quinze dies abans de començar, a través del Dinantia
us informarem dels horaris de cada grup. 



- CASQUET DE BANY 
- XANCLETES I ULLERES DE BANY
- TOVALLOLA
- ROBA INTERIOR DE RECANVI 
- BOSSETA DE PLÀSTIC PER A GUARDAR LA ROBA MULLADA
- PINTA O RASPALL

Equipament necessari



recomanacions
Revisar amb el vostre fill/a
la seva motxilla, per a
assegurar-se que porta tot
l’equipament.
Posar el nom a tots els
objectes, roba i a la
motxilla. 
Portar posada de casa la
roba de bany. 

 
Cal tenir en compte que la

natació és una activitat
curricular i que, per tant, és

obligatòria. En cas que no es
pugui fer, s'ha de comunicar

al tutor/a via agenda o Dinantia.



BIOIOGA
Tots els cursos de primària faran 20 sessions al llarg del curs.
 

Caldrà que portin roba còmoda.

A través de jocs i tècniques es treballen les emocions, com identificar-les
i gestionar-les, així com tècniques de relaxació i de gestió de conflictes.



ACTIVITATS A L'ESCOLA
EDUCACIÓ VIÀRIA

BENVINGUTS INSECTES

TEATRE EN ANGLÈS



SORTIDES ESCOLARS
Sortida projecte dinosaures anirem al Museu Palentològic de
Sabadell on farem dos tallers (14 d'octubre)

Sortida al Cau Ferrat on realitzarem el taller: "Fem un vitrall"

Sortida musical : Alícia en el País dels mòbils (23 març)

Sortida al Poble Espanyol on realitzarem l'activitat: "Lego Education"
     (16 de maig)



COLÒNIES
Les colònies formen part del programa pedagògic de l'escola. Es fan
en finalitzar cada etapa educativa, és a dir, a segon, a quart i a sisè. 

Tenen una durada de dos dies; per tant, fan nit allí. Enguany
les farem el 16 i 17 de març a la casa de colònies CAL DIABLE

Quan s'acosti la data, farem una xerrada informativa en la qual
donarem més detalls, com ara el lloc, la casa de colònies,
l'equipament necessari, etc.



HÀBITS I
NORMES

La puntualitat és molt important per
al funcionament de l'escola. Entrada

de 9:00h
i sortides 16:30 h.

Si el nen o nena va al metge,
cal portar justificant i avisar per

telèfon, agenda o Dinantia.

Cal dur l'agenda cada dia.
Si es perd, se n'haurà de

comprar una de nova.

Els infants han de portar una ampolla 
d'aigua amb el seu nom, ja que per motius

higiènics no poden beure directament 
de les aixetes o de les fonts.

No es poden portar ni joguines
ni cromos a l'escola

 En cas de retards no justificats,
l’accés a l’escola haurà de ser

per la porta principal
a les 11.00 h. 



 

COMUNICACIÓ família-escola

És una plataforma per a comunicar-
se amb mestres i tutores de manera

escrita, no és un mitjà de
comunicació immediat.

És important 
que en fomentem l'ús, així com

l'autonomia dels infants.

Les entrevistes amb les tutores
poden ser persencials o virtuals, a 

PLATAFORMA DINANTIA AGENDA

ENTREVISTES DRIVE
Al Drive hi podreu trobar les

fotos de les activitats i
sortides  que fem.

 



2n A   
ADELA

HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

 

  

Els horaris per a realitzar una entrevista amb el tutor/a són: 

DIVENDRES
11.30 - 12.30

2n B    
NÍDIA

DILLUNS
11.30 - 12.30



ALTRES I RECORDATORI

Una capsa de mocadors de paper.
Una carpeta mida foli per a posar els deures.
Ampolla d'aigua amb el seu nom.

Els nens i nenes han de portar: 

RECOMANEM: 
Posar el nom a la roba dels vostres fills i filles. Podeu posar-lo a la
mateixa etiqueta de la peça de roba. 

De cara a l'hivern, us recomanem que poseu a l'etiqueta del coll de la
jaqueta, abric o anorac una veta o una goma d'uns 10 cm, la qual els
facilitarà penjar-los i mantenir el penjador més endreçat.



L'escola és
una finestra

al món
Moltes gràcies.

Fins aviat!


