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HORARIS

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



COM TREBALLEM?

Àrea de llengua catalana
Àrea de llengua castellana
Àrea de llengua anglesa
Àrea de matemàtiques
Àrees de coneixement del medi natural i coneixement del
medi social i cultural
Àrea de l'educació artística: visual i plàstica, música i dansa
Àmbit de l'educació física
Àrea d'educació en valors socials i cívics
Àmbit digital

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

La primera mitja hora de cada dia es dedica a la lectura.

NOVETAT: d' aquesta mitja hora de lectura, un dia a la setmana 
 es farà en llengua anglesa. 

METODOLOGIES:  
- Lectura lliure, en parella, en gran grup i modelitzada.



Els continguts els treballem realitzant activitats significatives
 i contextualitzades.  

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...



PRIMER CURS:  La llengua castellana s'introdueix al començament del
segon trimestre. 
La resta dels cursos ho faran des de l'inici de curs.

S'utilitza el llibre per a enregistrar les activitats d'escriptura i treballar
la comprensió lectora. 

També es dediquen sessions per a treballar la llengua amb activitats i
propostes manipulatives.

LLENGUA CASTELLANA



 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



Al llarg del curs disposarem de dues sessions setmanals en
les quals un/a mestre/a realitzarà tasques de suport a l'aula.  

REFORÇ A L'AULA



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

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.



Els oficis al primer curs
Els països al segon curs 

A més, aquest curs podem reprendre les activitats en les quals
podeu participar les famílies:

Les mares i/o pares que ho desitgeu podeu col·laborar, tot
assistint al centre per a explicar als nens i nenes les vostres
vivències.

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



AMBIENTS







TIME AND WEATHER



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



PRIMER CURS



SEGON CURS
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.  

Els deures també es penjaran en format digital al Classroom de la classe del
vostre fill/a. 



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.



PRIMER CURS 

Els castells
SEGON  CURS 

Els continents

NOVETATS
PROJECTE D'AULA



NOVETATS

L'activitat de piscina començarà al TERCER TRIMESTRE.
DADES: Tots els dijous des del 31 de març de 2022 fins al 16 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. 

NATACIÓ



- CASQUET DE BANY DE SILICONA (no hi ha assecadors)
- XANCLETES I ULLERES DE BANY
- TOVALLOLA
- ROBA INTERIOR DE RECANVI 
- BOSSETA DE PLÀSTIC PER A GUARDAR LA ROBA MULLADA
- PINTA O RASPALL
- MASCARETA DE RECANVI

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.



Tots els nens i nenes de Cicle Inicial faran una sessió setmanal el dia
indicat a l’horari de l'alumne/a.
 

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.

Aquesta activitat començarà el mes d'octubre fins al mes de maig.

BIOIOGA
Una altra novetat és que s'ha introduït el bioioga durant tot el curs. 



Des de la Mancomunitat es faran tallers en els quals es treballa una
activitat sobre el medi ambient i/o cultural, com per exemple: "La
dona científica". En aquests tallers s'exposa als nens i nenes
informació sobre el tema tractat i es fa una manualitat.

TALLERS

PRIMER CURS
 

QUINA CALOR! 
DATA: Novembre

 

SEGON CURS
 

EMPESCA'T LA DEIXALLA 
DATA: Febrer

 

BENVINGUTS INSECTES 
DATA: Maig



A l'hora de l'esbarjo els nens i nenes esmorzaran amb
el seu grup bombolla al lloc assignat al pati de l'escola.
 

I, com a novetat, quan acabin d'esmorzar, amb
la mascareta ben posada, poden jugar en altres zones
i barrejar-se amb nens i nenes d'altres classes.

Un cop per setmana podran gaudir de la pista de bàsquet
i de futbol, on romandran amb el seu grup bombolla
i podran treure's la mascareta. 

ESBARJO



Per norma d'escola i amb el fi d'evitar conflictes entre els
infants, els nens i nenes no portaran joguines ni cromos a
l'escola. 

ESBARJO



SORTIDES ESCOLARS

El Modernisme a Sitges i Taller del Trencadís (octubre)

PICA-SO a l’Auditori de Barcelona (gener)

Visita al Castell de Gelida i al de Castellet i la Gornal
(novembre)

Visita a la Fàbrica de Xocolata de Simon Coll, a Sant
Sadurní d’Anoia (març)



SORTIDES ESCOLARS

L'Art Contemporani: Museu Maricel i taller "Fem un vitrall"
(octubre)

EL LICEU Barcelona: "La Flauta Màgica" (novembre)

Visita a l'AQUARIUM de Barcelona (pendent de confirmar

Visita al Poble Espanyol de Barcelona (març)

       les dates)



COLÒNIES
Les colònies o convivències són unes estades educatives per a infants i
joves en les quals mestres i monitors/es realitzen educació no formal a
través d'activitats lúdiques i esportives.

Una "Casa de Colònies" és una casa gran perfectament habilitada que
disposa d'habitacions, lavabos, dutxes, menjador i zones d'estar. I a
l'exterior, tenen zones habilitades per a realitzar activitats esportives i
jocs.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nen
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jove
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mestre_d%27escola
https://ca.wikipedia.org/wiki/Educador
https://ca.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3_no_formal


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. Normalment es fan
cap al mes de maig.

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 9:00 a 9:10 h
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.



HÀBITS I NORMES
Cal que els nens i nenes portin

la mascareta ben posada,
i en portin una de recanvi

a la seva bossa. 

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

per la porta principal
a les 11.00 h. 

Si es detecten polls, recomanem no
portar el nen/a a l’escola fins que

el tractament comenci a fer efecte.



Ús obligatori de les mascaretes als espais interiors i al pati quan
els grups es barregen. 
Bona ventilació en els espais interiors.
Rentat sovint de mans i ús de gel hidroalcohòlic.   
Es mantenen els grups bombolla a les aules i al menjador. 
Actualment no se'ns demana que prenem la temperatura.
Si els nens o nenes tenen febre o símptomes compatibles, per
seguretat, cal que es quedin a casa.
Si cal es realitzarà confinament de grups.

MESURES COVID



Els nens i les nenes sortiran amb el seu grup. A mesura que vagin
arribant, es posaran al lloc de la fila establert i esperaran el seu torn.
Quan sigui el torn de sortida d'un grup, aquest se situarà davant de la
porta mateix i, per a mantenir l'ordre i evitar incidents, mentre que un
grup estigui sortint, no podrà sortir cap nen/a d’un altre grup.
 

Per tant, preguem als pares i mares, que només avisin el seu fill/a quan el
seu grup estigui situat a la porta mateix. Si us plau, informeu també
d'aquesta mesura als familiars que vinguin a recollir-los. 

ORGANITZACIÓ DE LA SORTIDA DE L'ESCOLA
 A LES 16.30 h



Per a facilitar la sortida dels altres grups, un cop heu
recollit el vostre fill/a, si us plau, no romangueu a la porta. 

ORGANITZACIÓ DE LA SORTIDA DE L'ESCOLA
 A LES 16.30 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
seran virtuals, a través

de la plataforma GOOGLE MEET.

PLATAFORMA DINANTIA AGENDA

ENTREVISTES



1r 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

1r B    
LORENA

DIMARTS
11.30 - 12.30



    2n A   
LLUÏSA

HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

  

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

DILLUNS
11.30 - 12.30

2n B    
MARIA

DILLUNS
10.15 - 11.00

2n C  
MAR

DIMARTS
11.30 - 12.30



ALTRES I RECORDATORI

Una capsa de mocadors de paper.
Una carpeta mida foli per a posar els deures.
Mascareta de recanvi a la motxilla.
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.



DRIVE i CLASSROOM
El Drive és un servei d'allotjament d'arxius ofert per Google.  

Hi podreu trobar les fotos de totes les activitats i sortides que facin
els vostres fills i filles. A més, també hi trobareu recursos en cas de
confinament.

Per a accedir-hi, s'ha de facilitar l'adreça de gmail al tutor/a del
vostre fill/a per tal que us enviï l'enllaç.





CLASSROOM
Al CLASSROOM hi trobareu, en format digital, els deures de cada
cap de setmana.





"No només aprenem fent,
sinó que aprenem pensant

sobre el que hem fet."
Seymour Pepert (1928-2016)
educador, científic i matemàtic 



Teniu alguna pregunta?

Moltes gràcies

Escola Maria Ossó


