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Curs 2015-16 



- Presentació dels mestres. 

 

- Informacions vàries. 

 

- Objectius de curs. 

 

- Metodologia de treball. 

 

- Torn de preguntes i respostes. 

Guió de la reunió 



Mestres 
Els mestres i les mestres que treballem 

amb els vostres fills i filles som: JORDI 

(castellà), MÒNICA (anglès), ROSALIA 

(música i tallers), VANESA (ed. Física), 

GEMMA (estudi) ASSUMPTA (ed. 

especial I TERESA (tutoria, català, 

matemàtiques, ed. en valors, projecte…) 

 

 

 



INFORMACIONS VÀRIES 



      LLEIS    D’ENSENYAMENT 

    LOMCE  

              Com  ens afecta?? 
•  Prova diagnostica 3r.  

• Educació Cívica i en valors (nova materia que l’escola 
farà dins l’espai de tutoria). Activitats que ajuden a 
Aprendre a pensar davant de diverses situacions, 
educació emocional, sentiments, actuar de forma 
autònoma, aprendre a conviure, conèixement d’un 
mateix.... 

• Naturals i Socials (continuem treballant per projectes 
i avaluant conjuntament) 

 

 

 



- 3 informes d’avaluació.  

- Web de l’escola, nou correu dels mestres, moodle, 
bloc... 

- La maleta viatgera. 

- Coses pràctiques: roba marcada, betes per penjar i 
paquets de mocadors. 

- Full de comunicacions i medicaments. 

- Dimecres, dia de la fruita. 

- Continuem amb la Kinesiologia cada matí. 

- Puntualitat. 

- Material: recanvi educació física, llibres, tallers...No 
trucarem a casa. 

- Secretaria: No hi ha ningú els dimarts. 

-  Dia d’entrevistes: dimarts de 12.30h a 13.30h 

 



DATA TÍTOL NIVELL HORARI LLOC TRANSPORT 

PRIMER TRIMESTRE 

14-10 Sortida de cicle  3r i 4rt Tot el dia Parc Francesc 

Macià (Malgrat) 

Autocar 

? Diferències 

funcionals 

(educació en 

valors) 

3r Matí Teatre de 

l’Escorxador 

A peu 

24-11 Visita a les coves 

de salnitre 

3r Tot el dia Collbató Autocar 

21-12 Concert de Nadal Tota l'escola Matí Teatre Zorilla A Peu 

SEGON TRIMESTRE 

 
24-2 

Sortida al Parc de 

la Serralada Marina  

3r Tot el dia Serralada Marina Autobus 

20-1 Sortida de plàstica  CM Tot el dia Park Güell Autocar 

11-1 Auditori 3r Tot el dia Barcelona Autocar 

17-2 Teatre català CM Matí Círcol catòlic A peu 

TERCER TRIMESTRE 

4-5 Teatre anglès CM Matí Círcol catòlic A peu 

18-20 maig Colònies-Mas 

Coromina 

CM Tot el dia La Garrotxa Autocar 

juny Sortida final platja 3r Matí Badalona A peu 

SORTIDES 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS DE CURS 



Adquirir una  
bona organització  
per arribar a ser  

autònoms.  

Aprendre  
a ser responsables  

en el treball 

Aprendre a 
saber compartir 

Assolir  
els continguts  

del curs  

Ser 
 persones 

competents 



Com ho farem per aconseguir els 
objectius? 

  1-Organització d’aula:   
- Càrrecs de la classe. Material col.lectiu, 

llibres socialitzats 

- Normes de l’aula. 

- Delegats. 

  2-Organització personal: 
- Agenda. 

- Classificadora. 

- Horari / material /deures. 

 



 

 

3- Responsabilitat  en el treball: 

 
- Respecte envers els companys i 

col·laboració. 

- Crear un bon clima de treball. 

- Guanyar autonomia. 

- Valorar el treball ben fet. 

 



4- Assolir els continguts propis del curs: 
- Consolidar normes bàsiques d’ortografia. 

- Saber expressar les seves idees de forma 
escrita. 

- Numeració fins la centena de miler. 

- Taules de multiplicar i introducció de la 
divisió. 

- .......... 

 



METODOLOGIA DE TREBALL 

- Distribució dels grups de treball. 

- Estudi / Tutoria 

- Deures  

- Treball per projectes. 

- Bloc aula 

- Moodle (treball a l’escola i a casa) 



TREBALL PER PROJECTES 

TRIEM 

Argumentem  

Parlem  
Compartim  

Què 

volem 

saber? 
Què 

sabem? 

Com i a on podem trobar 
la informació 



Fonts 
d’informació: 
Molt més que 
el llibre 



L’ús del 
coneixement 

dóna  
significat  a 

l’aprenentatge 



Un horari pensat per 
als nens i nenes  


