
REUNIÓ D’INICI DE CURS  
1r de Cicle Inicial 

 
Curs 2014-2015 



1.Presentació del professorat del cicle 

  Tutor                                     Anna/Noemí 
  Especialista de música            Raquel 
  Especialista de Castellà          Ligia 
  Especialista de E. Física         Raúl 
  Especialista d’ Anglès             Laia 
  Religió                                    Lígia  
  Mestre E.E                             Nati  
  Mestres de reforç                 Noemí/Anna 
                                                      

     Clarisa/Eli/Raquel 



2.  AMPA  



3. Organització escola 

 Assistència i puntualitat: Pla d’actuació 
de la Generalitat de Catalunya. 

 Informes: un per trimestre. 
 Entrevistes :  dijous de 12:30 a 13:30. 
 Medicaments: Per poder administrar 

medicaments cal per normativa 
l’autorització del metge.(web escola) 



 

 

 Higiene personal i Polls. 
 Relació família escola: 
 Dues persones delegades per classe. 
 Pares i mares col·laboradors/es per acompanyar a 

les sortides del poble. 
 4 pares/mares per acompanyar a la piscina. 
 Llista de correus electrònics. 
 Passos a seguir davant algun problema:  Tutor, 

Coordinador, Direcció, Consell escolar. 
  Carta de compromís: Recordar la importància 

d’aquesta carta.  
 Educació Física: Portar roba i calçat d’esport, 

necesser i samarreta de recanvi. 
 A partir de gener: E. Física a l’aigua 
  

  



4. Pagament de sortides: 
 Els mestres entregaran el full de sortida. 
 Hi haurà només tres dies per pagar a la 

consergeria. 
 Horari: 
 Dimecres i divendres 8:45h a 9:15h 
                                  12:30h a 13:00h 
 Dijous 8:45h a 9:15h 
           12:30h a 13:00h 
           16:00h a 16:30h 
 El pagament ha de ser en efectiu i exacte, es 
proporcionarà un rebut a les famílies. 
 
 Un cop finalitzat els dies de pagament no 

s’acceptaran diners. 



5. Sortides  

DIA HORARI ACTIVITAT 

14 novembre Tot el dia Cremallera i funicular de 
Montserrat 

10 desembre Matí Teatre poble: “La granja més 
petita del món” 

12 febrer Tot el dia Palau de la Música: “ Trencadís 
de cançons” 

2n trimestre Matí Biblioteca Les Voltes. 

26 març Matí Cal Terrissaire 

2n trimestre Tot el dia MNAC 

30 abril Matí Jornades d’atletisme 

5 juny Tot el dia Sortida Fi de Curs Can pou 



6. Normes de Cicle 

 Aniversaris: galetes o magdalenes amb 
tovallons. 

 Aniversaris d’estiu i endarrerits, tots 
junts al juny. 

 Alimentació : El dia de la fruita és el 
dimecres.  

 Pla de la fruita (a concretar) 
 Plàstica: Cal tenir una bata o samarreta a 

l’aula. 
 Joguines: No es poden portar, excepte 

després de les vacances de Nadal (s’avisarà 
el dia). 



 Agenda: Serà l’eina que utilitzarem per 
comunicar-nos família i escola. Haureu de 
revisar i preguntar si hi porten alguna nota. 
Fora bo fer  servir la part de darrere per 
escriure (on posa comunicats), per tal de no 
ocupar on el nen escriu les notes. Cal 
portar-la cada dia. 
 Deures: Portaran el cap de setmana.  
 Noms d’aula: Aquest curs els noms de les 
classes de cicle inicial seran noms d’oficis 
relacionats amb el poble on vivim. 



7. Àrees d’aprenentatge  

LLENGUA CATALANA  
 Tenir assolida la lectura mecànica . 
 Saber trobar la idea principal d’un text. 
 Escriure petits textos amb coherència i bona 

lletra. 
 Separació de paraules i correspondència so –

grafia (ortografia natural). 
 Tenir cura en els treballs. 
 Saber expressar-se d’una manera clara i 

entenedora, utilitzant el lèxic corresponent 
a la seva edat. 

 Saber escoltar i demanar torn de paraula. 
 



MATEMÀTIQUES 
 

 Assolir la numeració fins al 100.                
 Escriure els nombres fins al 100.                
 Saber fer seriacions: 2 en 2, 5 en 5.             
 Assolir la suma, resta, suma portant.           
 Saber resoldre problemes d’una operació. 
 Inventar petits problemes.  
 Conèixer la unitat i la desena.                 
 Saber diferenciar les unitats de mesura: 

metre, quilo, litre i les hores en punt. 
 Identificar les figures geomètriques bàsiques. 



CONEIXENT DEL MEDI 

 

 Coneixement de l’ entorn més 
pròxim: 

   la classe, l’escola, la casa, la família, 
el barri i el cos. 

 El projecte de l’escola. 



8. Hàbits personals, socials i 
de treball i estudi 

Hàbits Personals:  
 Higiene (rentar mans, ser polits..). 
 Autonomia. 
 Cura del material (propi i col·lectiu) i les instal·lacions. 
 Alimentació saludable. 
Hàbits Socials i de Convivència: 
 Respectar els altres. 
 Estratègies per resoldre conflictes. 
 Col·laborar i ajudar. 
 Acceptar  suggeriments i crítiques. 
Hàbits de Treball i Estudi: 
 Saber escoltar i demanar paraula. 
 Saber organitzar-se i mantenir un ordre. 
 Presentar la feina ben feta i acabada. 
 Ser constant i esforçar-se. 
 Aconseguir espais de treball en silenci i tranquil·litat. 
 Saber demanar ajuda quan es necessiti. 
 



9.- Novetats 
 Aplicació de la LOMCE (1r, 3r i 5è): s’avalua 

l’àrea de Valors Socials i Cívics i l’assignatura de 
Religió. 

 L’àrea de Medi Social i Natural s’han d’avaluar 
per separat. 

 Projectes de centre: 
 - GEP: Anglès a P-5 (2 sessions de ½ grup) i 

Plàstica en anglès a 2n (1/2 grup). Teatres en 
anglès a 3r i 5è (1/2 grup).  

 - Emprenedoria: Es durà a terme a 5è. 
 - Claki: Recollida i reciclatge d’oli usat. 
  
 



10. Adaptació dels canvis                 
  d’Infantil a primària 

 Hi ha canvis a nivell d’organització 
escolar i de treball. Es poden 
manifestar amb inseguritat  per part 
del nen. 

 Tenen mestres per les especialitats i 
la tutora fa les altres àrees. 

 L’organització de la classe és diferent. 
No hi ha racons. 

 Els alumnes tenen càrrecs i normes. 



 A nivell de treball personal: tenen llibres, 
diferents àrees: Matemàtiques, Llengua 
Catalana, Castellà, Medi, Anglès, E. Física, 
Religió, Música. 

 Hi ha un horari que és més rígid amb les 
especialitats, però amb les que imparteix el 
tutor es poden modificar una miqueta. 

 Farem servir l’agenda pels comunicats, ho 
escriuràn ells/es. Fora bo fer  servir la part 
de darrere per escriure (on posa 
comunicats). Per tal de no ocupar on el nen 
escriu les notes. 

 Aquest primer trimestre és d’adaptació per 
part de tots/es. Demanem paciència i 
confiança.  

 Davant de qualsevol dubte ens ho feu saber. 



MOLTES GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ 

 

 

FELIÇ CURS A TOTS I TOTES !!! 


