
REUNIÓ  D’INICI DE CURS  DE PRIMER NIVELL                     Curs 2011-2012

1. Presentació.

Tutora: Mª Angeles Padial

Anglès: Angela González

Música i sensibilització artística: Anna Agudo

Educació Física: Anna Saus 

Informàtica: Mª Angeles  Padial

Reforç: Pilar Llinares

Religió (optativa): Margarita Ballester

Educació Especial: Nieves Gutiérrez

Biblioteca: Mª Angeles  Padial

2. Trets generals de l’etapa evolutiva de l’alumne.

 S’obre al món exterior

 És l’edat del perquè.

 S’interioritzen conductes socials.

 Es forma la consciència moral.

 Distingeix els punts de vista diferents dels seus.

 Es capaç d’autocriticar-se.

 .Creació de llaços d’amistat.

 Es nota una divergència entre els interessos i els jocs dels nens i de 
les nenes.

 És molt important l’exemple familiar.

 Cal crear hàbits d’autonomia i responsabilitat.



 Control progressió dels impulsos i aprenentatges de normes i 
sistemes d’organització

 Cal educar en valors i normes.

 Estratègies per organitzar-se dins i fora de l’escola.

 Desaparició de l’egocentrisme.

Cal tenir en compte que cada nen o nena és diferent depenent de la seva 
maduració i la influència exterior rebuda.

3. Trets generals del currículum de primer nivell.

Objectius:

 Iniciació a la lecto-escriptura.

 Conèixer els números fins el 99.

 Resolució de problemes , càlcul mental           .

 Realitzar sumes portant –ne i restes de dues xifres.

 Aprofundir en el coneixement del medi que l’envolta ( social i natural).

 Desenvolupar la habilitat  manual i la creativitat mitjançant les diferents 
tècniques plàstiques.

 Desenvolupar el gust per la música

 Aprofundir en la Llengua Anglesa.

 Iniciació a la informàtica.

Eix transversal.

L’eix que treballarem tota l’escola és el gust per la lectura ( activitats durant tot 
el curs,  ...)

Projectes.

Farem un projecte. Egipte

Llibreta viatgera.

Diari de cap de setmana que faran a casa.

Desdoblaments



Es desdobla el grup tres sessions setmanals per treballar Anglès, Català, 
Biblioteca i Matemàtiques.

Grup de reforç

Es fan grups reduïts de Català i Matemàtiques ( 2 sessions setmanals)

4. Treball d’hàbits.

Molt important treballar els hàbits tant a casa com a l’escola.

Hàbits de:

 Temps de treball/descans ( a casa)

 Preparació a diari del material escolar que necessitarem per l’endemà.

( consulta d’horari -  penjat en lloc visible).

 Compliment de les normes de classe: saludar, respectar els demés, 
treballar en silenci, parlar en veu baixa, respectar el torn de paraula, 
demanar bé les coses, respectar el material.

 Puntualitat i justificació de les faltes d’assistència.

 Ordre personal ( ordre i pulcritud personal i del material).

 Alimentació. Alimentació sana i equilibrada tant a casa com a l’escola 
(entrepans o fruita per esmorzar) .

 Control horari de televisió, ordinador ...

5. Organització i funcionament de classe.

Horari del nen- Important visible a classe i a casa perquè l’interioritzin.



Agenda personal- Comunicació entre família i escola. Cal justificar a 
l’agenda les faltes d’assistència.

Material- Socialitzat. El compra l’escola. 

Els llibres i la carpeta per portar els deures els  compren els pares.

Encarregats- Rotatiu: Repartir, calendari, biblioteca, fila, missatges.

Normes de treball – Treballar en silenci, bona presentació, col·laborar amb 
els companys

Deures. Els caps de setmana  o les tasques sense acabar del dia.

6. Educació Física i Plàstica

Educació Física –Roba adequada: xandall i bambes.

Plàstica – Bata

7. Sortides

1r trimestre:     La verema    Can julià Sant Esteve Sesrovires 

                        -Teatre en anglès Rudolf

     2n trimestre: Audició musical

Visita clínica veterinària

    3r trimestre: Taller de ceràmica

Aeroport de Sabadell

8. Informes

Dates de lliurament:

1r trimestre: 20 de desembre de 2011.

2n trimestre: 30 de març de 2011.

3r trimestre: 28 i 29 juny de 2011 ( entrevista personal)



9. Horari de visita de la tutora

Dimarts de 12,30h a 13,30 hores. ( 3 primers dimarts de mes )

Molt important una bona comunicació entre família i escola. Davant de 
qualsevol dubte parlar amb la tutora.

10.Quota de material

Es paga a començament de curs a l’AMPA.

11.Pla d’evacuació.

Es farà un simulacre durant el primer trimestre.


