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1- INTRODUCCIÓ  

 

La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tots els nens i nenes les competències que 

els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social. I quan parlem de 

competència ens referim a la capacitat d’utilitzar coneixements (sabers) i habilitats 

(procediments), de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen 

la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la 

reflexió i el discerniment, tenint en compte la dimensió social de cada situació (actituds i valors).  

És important saber que el paper de les famílies en l’educació és molt important. Han de 

potenciar una imatge positiva del camp educatiu, han d’estimular, animar, fer el seguiment, 

valorar l’esforç, possibilitar un temps i un lloc d’estudi i informar-se de l’evolució del procés 

educatiu del seu fill/a per actuar en conseqüència, etc.  

 

2- CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES I LES ALUMNES DEL CICLE  

 

Al Cicle Inicial de l’Etapa Primària es van adquirint els hàbits personals i de treball que 

permetran avançar en aquesta nova etapa de manera positiva. 

En aquest cicle es consolida un dels eixos fonamentals dels futurs aprenentatges: la 

lectoescriptura. 

És l’etapa en que es comença a definir la lateralitat, es cansen ràpidament i no són d’estranyar 

els desequilibris en la coordinació. Època de consolidació de les habilitats motrius bàsiques. 

És el període de desenvolupament en el que l’alumnat es troba en l’estadi de les operacions 

concretes, en el qual és capaç de construir explicacions senzilles. El tot es explicat per la 

composició de les parts. És capaç d’una descentralització, no estan limitats únicament pel seu 

punt de vista. Encara raona basant-se en enunciats verbals, per tant, necessita recolzar-se en 

els objectes reals. Època de gran egocentrisme. 

Solen agrupar-se i expressar el desig de jugar d’una manera espontània. Aprenen jocs 

col·lectius i reglats. Hi ha una indiferència al sexe, amb estabilitat emocional i cerquen 

l’aprovació de l’adult. 

Donem molta importància a la lectura i afavorim que els nostres alumnes siguin uns bons 

lectors, gaudint de la lectura i aconseguint hàbits lectors. Ho fem a través de lectures guiades, 

apadrinament lector, ús de la biblioteca de classe… 
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Treballem tenint en compte les característiques de cada alumne, potenciant i ajudant a 

desenvolupar tots els aspectes personals, cognitius i emocionals que faran que el nen o nena 

sigui capaç de ser més autònom, responsable i competent en els diferents àmbits de la vida. 

Al llarg del Cicle Inicial utilitzem diferents metodologies de treball per tal de que cada alumne 

pugui assolir els continguts i desenvolupar el seu potencial, respectant els diferents ritmes 

personals de maduresa.  

Al llarg del cicle treballem projectes per fomentar la recerca d’informació, l’autonomia i el treball 

en equip. 

Fem sortides pedagògiques relacionades amb els continguts que estem treballant a l’aula i que 

permeten conèixer el medi natural, social i cultural que els envolta. També realitzem colònies. 

Dins el cicle inicial donem molta importància a les vivències personal i fem molt treball per 

ajudar-los amb l’àmbit emocional. 

 

3- NORMES D’ORGANITZACIÓ DEL CICLE INICIAL 

 

Farem un breu resum de les normes que cal destacar perquè hi hagi un bon funcionament:  

- Els nens poden portar una ampolla petita d’aigua a la classe. 

- Es considera retard quan arriba 10 minuts tard sense cap justificació escrita.  

- Els nens/es pujaran ordenadament cap a les aules quan s’obri la porta del pati o soni el timbre 
que marca el final de pati.  

- S’han de justificar totes les faltes d’assistència.  

- Els / les mestres no estem autoritzats a donar cap medicació. Els medicaments s’han de 
donar a casa. Si no és possible, i li hem de donar a l’escola, cal portar un justificant mèdic. Cal 
emplenar el paper sol·licitant l’administració del medicament. 

- Cal portar el material necessari a l’estoig (llapis, goma, maquineta, colors... )  

- Si algun infant, per causes necessàries ha de sortir del col·legi en horari escolar, caldrà que 
ho comuniqueu a través d’una nota a l’agenda o via comunicat indicant a quina hora el vindran 
a buscar.  

- Si es dona una afecció per paràsits (polls), l’alumne no pot assistir a l’escola fins que no s’hagi 
sotmès al tractament. Si els polls es detecten a l’escola, es trucarà per telèfon a la família 
perquè el vingui a recollir per tal de sotmetre’l al tractament. En cas de que la detecció es doni 
a casa, és important avisar als tutors dels nens per tal de poder avisar a les altres famílies per 
tal d’examinar el cap dels seus fills/filles.  
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- Estimar el medi ambient i ser respectuosos ens fa practicar les 3 R: RECICLAR, 
REUTILITZAR I REDUIR. Per això demanem el següent:  

- 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  

- Els alumnes de cicle inicial participant en la campanya de la llet. Durant el curs escolar, cada 

dia de la setmana, s’ofereix un got de llet als nens després de l'esmorzar. 

 
4.CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
ÀMBIT LINGÜÍSTIC Àrea de llengua catalana i literatura 
 

Comunicació oral 

● Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula, 
situacions d'aprenentatge i vida quotidiana, i en diferents suports. 
 

● Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el context 
escolar i social, respectant les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte 
quan parlem els altres. 
 

● Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits a 
coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació 
comunicativa, i amb utilització d'imatges o audiovisuals, si la situació ho requereix. 
 

● Ser capaç d'observar el funcionament de la llengua: canvis d'ordre dels elements, 
formació de paraules, formes literàries, analogia, entre altres. 
 

Comprensió lectora 

● Aplicar a les lectures individuals algunes estratègies treballades col·lectivament, 
començant per les més senzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per fer 
hipòtesis. 

● Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals 
adequats a l'edat i presentats en diferents suports. 

● Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de centre. 
 

● Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura 
adequats a l'edat. 
 

● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i a l'escriptura i per 
la bona presentació dels treballs 

 
● Escriure textos narratius de caràcter poètic (contes, poemes, endevinalles, refranys, 

rodolins) basant-se en models observats i analitzats 

 
Expressió escrita 
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● Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions 
(notícies, experiències, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de 
models o de creació pròpia, escrits a mà o amb eines informàtiques. 
 

● Haver mecanitzat que abans d'escriure s'ha de pensar i, un cop escrit, s'ha de 
revisar. Aplicar-ho a tot tipus de textos. 

● Mostrar coneixement de l'ortografia de base i de les normes ortogràfiques més 
bàsiques en algunes o en la majoria de les produccions 

● Ser capaç d'observar el funcionament de la llengua: canvis d'ordre dels elements, 
formació de paraules, formes literàries, analogia, entre altres. 

● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i a l'escriptura i per 
la bona presentació dels treballs 

 
● Escriure textos narratius de caràcter poètic (contes, poemes, endevinalles, refranys, 

rodolins) basant-se en models observats i analitzats 

 

Literària 

● Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de centre. 
●  

● Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura 
adequats a l'edat. 

● Ser capaç d'observar el funcionament de la llengua: canvis d'ordre dels elements, 
formació de paraules, formes literàries, analogia, entre altres. 

Plurilingüe i intercultural 

● Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-
se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar. 

● Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a 
l’aula o a l’entorn més proper. 

● .Tenir una actitud crítica cap a tota mena d’estereotips que reflecteixen prejudicis 
racistes, classistes, religiosos o sexistes. 

 
 

 
ÀMBIT LINGÜÍSTIC ÀREA LLENGUA CASTELLANA  
 

Comunicació oral 

● Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, 
i de diferents suports utilitzats a l’aula. 

● Participar adequadament en interaccions a classe amb les nenes i els nens i els 
mestres en diferents situacions comunicatives. 

● Respectar les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els 
altres. 
 

● Mostrar l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o es llegeix un conte, un 
poema, una cançó. 
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● Realitzar breus exposicions orals sobre coneixements, vivències o fets. 

 
● Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula 

Comprensió lectora 

● Comprendre informacions rellevants de missatges escrits breus i mostrar comprensió 
per mitjà d’explicacions orals o altres representacions que s’hagin treballat a classe: 
contestar preguntes, completar un text, escollir un dibuix 

● Mostrar interès i llegir contes adequats a la seva competència lectora 

 
● Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula 

Expressió escrita 

● Escriure missatges relacionats amb temes d’aprenentatge i experiències pròpies. 
Redactar amb claredat i ortografia adequada als seus aprenentatges 

●  

● Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula 

 
● Mostrar coneixement en la correspondència so grafia i tenir assolida l’ortografia de 

base i algunes regles bàsiques d’ortografia en els escrits fets a l’aula 

 
● Ser capaç d’escriure textos curts amb intenció literària. 

 
 
 
Literària 

● Mostrar l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o es llegeix un conte, un 
poema, una cançó. 

● Mostrar interès i llegir contes adequats a la seva competència lectora 

● Ser capaç d’escriure textos curts amb intenció literària. 

Plurilingüe i intercultural 

● Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-
se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes. 

● Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a 
l’aula o a l’entorn més proper. 

● Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis 
racistes, classistes, religiosos o sexistes 
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ÀMBIT LINGÜÍSTIC ÀREA LLENGUA ESTRANGERA  
 

Comunicació oral 

● Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual més 
treballades a l’aula. 

● Entendre i participar activament de les interaccions orals treballades 

● Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma escrita i usar-les oralment 

● Reproduir textos orals tenint en compte l’entonació, el ritme, i l’entonació segons el 
model ofert. 

● Captar el missatge global de textos literaris orals senzills d’estructura repetitiva amb 
suport visual. 
 

● Reproduir oralment textos literaris senzills memoritzats amb la utilització d’imatges. 

Comprensió lectora 

● Reconèixer i comprendre paraules i expressions escrites més treballades a l’aula. 

Expressió escrita 

● Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una 
finalitat específica. 

Literària 

● Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual més 
treballades a l’aula. 

● Captar el missatge global de textos literaris orals senzills d’estructura repetitiva amb 
suport visual. 
 

● Reproduir oralment textos literaris senzills memoritzats amb la utilització d’imatges. 

Plurilingüe i intercultural 

● Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a 
l’aula o a l’entorn més proper 

● Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-
se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes. 

● Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera per a la comunicació 
dins de l’aula i en les activitats d’ensenyament-aprenentatge. 

 
 
 
ÀREA DE MATEMÀTIQUES 
 

Resolució de problemes 

● Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a la 
pròpia experiència. Emprendre la resolució de forma autònoma i expressar la solució 
i el procés seguit. 
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● Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions 

● Formular preguntes en situacions conegudes. Comunicar oralment coneixements i 
processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, resolució de problemes). 

● Usar el llenguatge verbal per interpretar gràfics, nombres i signes matemàtics 

● Mostrar agilitat en el càlcul mental (descomposició additiva dels 20 primers nombres, 
dobles, estratègies personals…). Usar els algorismes de suma i resta (sense portar), 
la calculadora i altres dispositius digitals per calcular i cercar regularitats dels 
nombres i operacions. 

● Definir la situació d’un objecte a l’espai i d’un desplaçament en relació amb un 
mateix, tot utilitzant els conceptes: davant-darrere; prop-lluny; dalt-baix; dreta-
esquerra. 

● Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques 
tridimensionals i planes. Buscar semblances i diferències entre dues figures. 

● Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats no convencionals (pams, 
peus, passes...) i convencionals (kg, m, l, dia i hora) tot utilitzant instruments propers i 
adequats a cada situació. 

● Interpretar i construir gràfics (pictogrames i diagrames de barres) amb dades sobre 
fets coneguts relatius a la vida quotidiana i a altres àrees. 
 
 
 

Raonament i prova 

● Cercar semblances i diferències entre objectes i situacions (en particular, els canvis 
que es produeixen en una seqüència), i classificar i ordenar objectes d’acord amb 
diferents criteris. 

● Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a la 
pròpia experiència. Emprendre la resolució de forma autònoma i expressar la solució 
i el procés seguit. 

● Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions 

● Interpretar, representar (amb materials diversos) i utilitzar els nombres naturals 
(inferiors a 1.000) en contextos de la vida quotidiana. Comparar, ordenar i 
descompondre els nombres utilitzant diferents models 

● Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques 
tridimensionals i planes. Buscar semblances i diferències entre dues figures. 

Connexions 

● Reconèixer i utilitzar nombres (cardinals, ordinals, identificadors) en situacions 
familiars i en altres àrees 

● Interpretar, representar (amb materials diversos) i utilitzar els nombres naturals 
(inferiors a 1.000) en contextos de la vida quotidiana. Comparar, ordenar i 
descompondre els nombres utilitzant diferents models 

 
● Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats no convencionals (pams, 

peus, passes...) i convencionals (kg, m, l, dia i hora) tot utilitzant instruments propers i 
adequats a cada situació. 
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Comunicació i representació 

● Cercar semblances i diferències entre objectes i situacions (en particular, els canvis 
que es produeixen en una seqüència), i classificar i ordenar objectes d’acord amb 
diferents criteris. 

● Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a la 
pròpia experiència. Emprendre la resolució de forma autònoma i expressar la solució 
i el procés seguit. 

● Formular preguntes en situacions conegudes. Comunicar oralment coneixements i 
processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, resolució de problemes). 

● Usar el llenguatge verbal per interpretar gràfics, nombres i signes matemàtics 

● Interpretar, representar (amb materials diversos) i utilitzar els nombres naturals 
(inferiors a 1.000) en contextos de la vida quotidiana. Comparar, ordenar i 
descompondre els nombres utilitzant diferents models 

● Definir la situació d’un objecte a l’espai i d’un desplaçament en relació amb un 
mateix, tot utilitzant els conceptes: davant-darrere; prop-lluny; dalt-baix; dreta-
esquerra. 

● Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques 
tridimensionals i planes. Buscar semblances i diferències entre dues figures. 

● Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats no convencionals (pams, 
peus, passes...) i convencionals (kg, m, l, dia i hora) tot utilitzant instruments propers i 
adequats a cada situació. 

● Interpretar i construir gràfics (pictogrames i diagrames de barres) amb dades sobre 
fets coneguts relatius a la vida quotidiana i a altres àrees. 

 
 
 
ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI CRITERIS D’AVALUACIÓ COMUNS 
 

Món actual /Salut i equilibri personal/Tecnologia i vida quotidiana/Ciutadania 
 

● Col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions 
dels altres i les pròpies amb respecte. 

● Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, utilitzant estratègies de 
cerca de dades i comunicar els resultats de la recerca oralment i/o gràficament. 

 

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL  
 

Món actual 

● Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen 
part, distingint els elements humanitzats i els naturals. 

● Valorar la importància de respectar i protegir el medi. 
 

● Distingir éssers vius i objectes inerts i relacionar característiques (nutrició, relació, 
reproducció) d’animals i plantes propers amb la seva identificació com a éssers vius. 
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● Reconèixer i classificar, amb criteris elementals, els éssers vius de l’entorn. 
 

● Identificar algunes relacions que estableixen els éssers vius amb el medi, utilitzant 
els instruments adequats i mostrant una actitud de respecte per la natura i pel 
material. 

Salut i equilibri personal 

● Reconèixer i classificar, amb criteris elementals, els éssers vius de l’entorn. 
 

● Identificar algunes relacions que estableixen els éssers vius amb el medi, utilitzant 
els instruments adequats i mostrant una actitud de respecte per la natura i pel 
material. 
 

● Reconèixer les principals parts del cos humà i relacionar-les amb la seva funció i 
amb els canvis físics que es produeixen al llarg de la vida. 
 

● Identificar semblances i diferències entre les persones i valorar la seva diversitat 
física 

 
● Valorar positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la pràctica 

de determinats hàbits associats a la higiene, l’alimentació variada i equilibrada, 
l’exercici físic i el descans. 
 

 

Tecnologia i vida quotidiana 

● Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen 
part, distingint els elements humanitzats i els naturals.  

● Valorar la importància de respectar i protegir el medi. 
 

● Reconèixer i classificar, amb criteris elementals, els éssers vius de l’entorn. 
 

● Identificar algunes relacions que estableixen els éssers vius amb el medi, utilitzant 
els instruments adequats i mostrant una actitud de respecte per la natura i pel 
material. 
 

● Observar i identificar les propietats d’alguns materials i relacionar-les amb els seus 
usos fent-se preguntes que permetin obtenir informacions rellevants.  

 
● Resoldre situacions quotidianes vers la reducció, reaprofitament i reciclatge dels 

materials. 
 

● Desmuntar i tornar a muntar objectes senzills i joguines, diferenciar els diferents 
components, manipulant-los amb precaució i descriure algunes característiques del 
seu funcionament. 
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Ciutadania 
 

● Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen 
part, distingint els elements humanitzats i els naturals.  
 

● Valorar la importància de respectar i protegir el medi. 
 

 
 
CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL  
 

Món actual 

● Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen 
part, distingint els elements humanitzats i els naturals. 

● Valorar la importància de respectar i protegir el medi. 

● Reconèixer, identificar i posar exemples de les responsabilitats i de les tasques que 
desenvolupen les persones a l’entorn,superant els estereotips sexistes. 

● Valorar el paper de les famílies i descriure alguns aspectes de la vida personal i 
familiar. Ordenar temporalment alguns fets rellevants 

● Descriure fets quotidians i elements patrimonials aplicant nocions temporals 
bàsiques 

● Utilitzar croquis, així com referents d’orientació espacial per a situar-se en l’entorn, 
localitzar determinats elements i desplaçar-se. 

 

Salut i equilibri personal 

● Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica, especialment 
aplicats a l’escola i la necessitat de respectar les normes bàsiques com a ciutadans i 
ciutadanes. 

● Reconèixer, identificar i posar exemples de les responsabilitats i de les tasques que 
desenvolupen les persones a l’entorn,superant els estereotips sexistes. 

Tecnologia i vida quotidiana 

● Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen 
part, distingint els elements humanitzats i els naturals. 

●  Valorar la importància de respectar i protegir el medi. 

Ciutadania 

● Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica, especialment 
aplicats a l’escola i la necessitat de respectar les normes bàsiques com a ciutadans i 
ciutadanes. 

● Reconèixer, identificar i posar exemples de les responsabilitats i de les tasques que 
desenvolupen les persones a l’entorn,superant els estereotips sexistes. 
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ÀMBIT ARTÍSTIC ÀREA D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA, MÚSICA I DANSA 
 

Percepció, comprensió i valoració 

● Reconèixer algunes de les característiques i de les possibilitats d’utilització plàstica, 
sonora i corporal dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic. 

● Expressar de forma senzilla i compartir amb els companys el que suggereix una 
experiència artística, individual o col·lectiva. 

● Mostrar respecte en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics 
col·lectius. 

● Llegir i interpretar petits patrons melòdics i rítmics amb els elements apresos 

Interpretació i producció 

● Reconèixer algunes de les característiques i de les possibilitats d’utilització plàstica, 
sonora i corporal dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic. 

● Crear composicions visuals (imatges i objectes), sonores i corporals senzilles, que 
representin el món imaginari, afectiu i social.. 

● Participar en produccions col·lectives. 

● Mostrar respecte en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics 
col·lectius. 
 

● Interpretar de memòria cançons i danses 

 
● Realitzar breus patrons de moviment, jocs motrius, esquemes rítmics i melòdics amb 

la veu, el cos i instruments. 
 

● Llegir i interpretar petits patrons melòdics i rítmics amb els elements apresos. 

Imaginació i creativitat 

● Expressar de forma senzilla i compartir amb els companys el que suggereix una 
experiència artística, individual o col·lectiva. 
 

● Crear composicions visuals (imatges i objectes), sonores i corporals senzilles, que 
representin el món imaginari, afectiu i social. 
 

● Participar en produccions col·lectives. 

 
ÀMBIT D’ EDUCACIÓ FÍSICA ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA  
 

Activitat física 

● Orientar-se en l’espai amb relació a un mateix i als altres utilitzant les nocions 
topològiques bàsiques. 

● Equilibrar el cos adoptant diferents postures, amb control de la tensió, la relaxació i 
la respiració. 

● Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa, variant 
les posicions corporals. 
 

● Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant 
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respecte i responsabilitat. 

Hàbits saludables 

● Identificar com a accions saludables els hàbits d’higiene personal associats a la 
realització d’activitats físiques. 

Expressió i comunicació corporal 

● Sincronitzar els moviments corporals davant d’estímuls auditius o visuals mitjançant 
estructures rítmiques senzilles. 

● Representar personatges i situacions mitjançant el cos i el moviment amb 
desinhibició 

 
● Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant 

respecte i responsabilitat.. 

Joc motor i temps de lleure 

● Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa, variant 
les posicions corporals. 

● Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació, pel que fa a aspectes 
motrius i de relació amb els companys. 
 

● Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant 
respecte i responsabilitat. 
 

5. ÀREES I MESTRES 

En el cicle inicial els àmbits d’aprenentatge comprenen les següents àrees, impartides pels 

mestres següents: 

 1r A 1r B 1rA i B 

Llengua catalana    Estel Masip 

Montserrat Cortell 

Montserrat Sans 

Llengua castellana  Estel Masip 

 

Montserrat Cortell  

Llengua estrangera: anglès  Marta Vilà Marta Vilà  

Matemàtiques   

 

 

 

Estel Masip 

Montserrat Cortell 

Montserrat Sans 

Coneixement del medi   Estel Masip 

Montserrat Cortell 

Montserrat Sans 

Educació física  Natàlia Pérez Natàlia Pérez  
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Educació musical  Rosa Gibert Rosa Gibert  

Educació visual i plàstica  Estel Masip 

 

Montserrat Cortell  

Educació en valors  Estel Masip 

 

Montserrat Cortell  

Robòtica Carles Illamendi Carles Illamendi  

Petits Científics Estel Masip 

 

Montserrat Cortell  

Escacs Carles Illamendi Carles Illamendi  

Taller intercultural Laia Batet Laia Batet  

Desafiaments matemàtics M. Jesús de 

Pedro 

M. Jesús de 

Pedro 

 

 

 

 

 

 

 2n A 2n B 2n A i B 

Llengua catalana    Montse Sans 

Rosa Gibert 

Gemma Boronat 

Llengua castellana  Gemma Boronat Rosa Gibert  

Llengua estrangera: anglès    Marta Vilà 

Matemàtiques    Montse Sans 

Rosa Gibert 

Gemma Boronat 

    

Educació física  Natàlia Pérez Natàlia Pérez  

Educació musical  Rosa Gibert Rosa Gibert  
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Educació visual i plàstica  Gemma Boronat Rosa Gibert  

Educació en valors  Gemma Boronat Rosa Gibert  

Robòtica   Carles Illamendi 

Petits escriptors Gemma Boronat Rosa Gibert  

Escacs   Carles Illamendi 

Taller intercultural   Laia Batet 

Desafiments matemàtics Gemma Boronat Rosa Gibert  

 

Horari de visites: 

Gemma Boronat Boy Dilluns de 18 a 19h 

Rosa Gibert Plana    Dilluns de 18 a 19h 

Laia Batet Dimecres de 16 a 15h 

Montserrat Cortell Guillemat             Divendres de 12 a 13h. 

Estel Masip Miquel Dimarts de 12 a 13h. 

Natàlia Pérez Garcia                                                         Dimarts de 10 a 11h. 

Carles Illamendi  

Marta Vilà  

                                                                                                           

            

              

       

6. AVALUACIÓ 
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Els resultats dels diferents àmbits seran els següents: 
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Els informes es donaran personalment a les famílies en tres reunions. 

Els dies previstos són:  

19 de desembre a les 19:00 

2 d’abril a les 19:00 

29 de juny. Matí de 9 a 12h. 

7- ORGANITZACIÓ, HORARI I ÀREES 

A l’àrea de coneixement del medi, els temes que es treballaran implicaran una investigació per 

part de l’alumnat. Hi haurà un punt de partida, i tot i que hi hagi uns objectius marcats, potser 

sorgeixen interessos que també s’investigaran. Serà un treball interdisciplinar, ja que el tema és 

tractarà també des de diferents àrees d'una manera activa i en equip per extreure un producte 

final que pugui ser exposat a la resta i així aprendre el conjunt dels coneixements. Amb aquest 

tipus de treball els nens construeixen el seu propi coneixement mitjançant la investigació, el 

treball cooperatiu, la comunicació i el diàleg, facilitant així, l'adquisició de les competències 

bàsiques. 

Cada dia es fa el Pla Lector. Aquestes sessions es destinen a fer activitats d’eficàcia lectora, a 

fer lectura col·lectiva d'un mateix llibre i lectura per plaer. 

Continuarem amb els padrins lectors. Així els nens i les nenes de tercer seran fillols i filloles per 

últim any i els nens i les nenes de quart seran padrins per primer any. Esperem que entre 

padrins i fillols de lectura es creï un lligam estret que vagi més enllà de les estones de lectura. 
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8- ACTIVITATS I SORTIDES  
Aquest any es proposen de moment les següents activitats: 
 
 

SORTIDES 

1r Museu Marítim. Barcelona 29/11/19 

2n Catalunya en Miniatura 8/11/18 

1r Museu del Ferrocarril a Vilanova i la Geltrú 27/4/20 

2n Montblanc 27/4/19 

1r i 2t Colònies a Tamarit 3,5 i 5/6/20 

 

 

 

 

ACTIVITATS 

 

1r i 2n Sortida a la biblioteca  A determinar 

1r i 2n Teatre 4t primària  A determinar 

1r i 2n Conta contes Novembre 

2n Educació Vial A determinar 

 

9. ASPECTES DE CICLE 
 
 CICLE INICIAL  
  

Entrades i sortides 
  

● Si algun alumne/a arriba tard haurà de comunicar-ho per l’Alexia o portar 
una nota a l’agenda, a poder ser, amb antelació. 

● Els/les alumnes de cicle inicial pujaran i baixaran per les escales 
d’emergència. 

● A la sortida els i les alumnes faran fila al pati per tal que les famílies els 
recullin. 

● Els dies de pluja a la sortida baixarem per les escales d’ESO i farem fila 
sota les columnes. 

● Es baixarà sempre puntual, en fila i acompanyats. 
● Hi haurà un encarregat de porta que la tancarà quan sortim i donarà la clau 

a algun mestre/a de la sala de professors. 
● Ens mourem per l’escola amb respecte. 
● Si cal utilitzar l’ascensor ho farem amb el professor responsable. 
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 Pati 
  

● Una vegada s’estigui al pati no es podrà pujar a la classe. 
● Els dies de pluja els/les alumnes es quedaran a classe. 
● Hi ha dinamització de patis per tal d’oferir un ventall d’opcions i activitats als 

nostres alumnes. 
  
  
 
 
 Utilització de l’agenda 

                                                                                                                               
● Els diferents apartats de l’agenda s’utilitzaran com a mitjà de comunicació 

escola-família. 
● Cada dia s’ha de prendre a casa per tal de poder organitzar-se la feina. 
● S’hi apuntaran els deures de classe, el dia de lliurament de deures. 

  
  

Encarregats 
                                                                                                                       
● 2 Encarregats per classe. Portaran la llista de menjador al lloc corresponent, 

obriran i tancaran la classe amb clau i s’encarregaran dels jocs de pati. 
  
  

Segons la classe hi haurà encarregats d’ordre, plantes, escola verda... 
  
   

Presentació de feines 
  

● Cal que totes les feines es presentin netes, polides, amb bona lletra. 
● Als folis data curta i a la llibreta data llarga. 
● Títols amb colors de fusta forts. 

  
  
Deures 

  
● Acabar feina inacabada bàsica de classe. 
● Estudiar alguna cosa per aprendre a memoritzar. 
● Alguna fitxa puntual per reforçar alguna cosa. 
● Els deures també els apuntarem a la Plataforma Alexia. 
● Els propis alumnes s’han de responsabilitzar d’apuntar tots els deures a 

l’agenda. 
  
  
Avaluació 
  

● Es faran diferents proves durant l’avaluació continua segons la matèria i el 
contingut. 

● Les famílies podran consultar les notes dels controls a l’Alexia. 
● S’avaluarà el treball cooperatiu mitjançant l’observació i coavaluació. 
  

 
 
 
 
 
10. ALTRES INFORMACIONS  
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Agenda: S’ha de controlar cada dia i els nens l’han de portar sempre al matí i a la tarda. S’hi 

anotaran els deures i encàrrecs que es facin des de l’escola. Els deures s’escriuran per al dia 

que cal portar-los fets. Caldrà tenir-ne especial cura pel que fa a la presentació i ordre. Es 

tracta d’una agenda escolar, no d’ús exclusivament personal. Els tutors podran fer un 

seguiment de la seva utilització i és important que des de casa s’ajudi a fer-ne un bon ús.  

Només en el cas d’informar que els nens o les nenes no han fet els deures el mestra o la 

mestra ho anotarà en el mateix dia.  

Alexia: És l’eina de comunicació família-escola. Cal consultar-hi tant els deures com 

comunicats diversos. Les faltes d’assistència s’han de justificar per aquest mitjà. 

Material d’estudi: Els nens i les nenes hauran de portar cada dia a la motxilla el material 

necessari: estoig, carpeta, llibretes, etc. Els materials poden quedar-se a l’escola o bé a casa. 

Educació física: Els nens i les nenes han de portar el xandall de l’escola en una bossa a 

banda. En cas de no poder fer activitat física s’ha de portar un justificant mèdic. 

Per acabar, us animem a entrar a la web de l’escola al llarg del curs. D’una banda trobareu els 

informacions d’interès, nom de les mestres, normatives, etc.... Però d’altra banda també tindreu 

l’oportunitat de veure tot el que es fa a l’escola, des de treballs a l’aula a celebracions a nivell 

general. A més us anireu assabentant de noticies i novetats que van sorgint. 

Ben cordialment: l’equip de mestres de cicle Incial 


