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DE QUÈ S’HA PARLAT  A LA 
REUNIÓ?

• Benvinguda i presentació dels mestres de la 
comunitat de petits i monitors.

• Importància de la col·laboració i implicació 
de les famílies.

• Canals de comunicació: Dinantia, entrada 
relaxada, sortides, entrevistes (dimecres de 
12:30h a 13:30), xarxes socials.



DE QUÈ S’HA PARLAT  A LA 
REUNIÓ?

• Resolució de conflictes.
• Ús de les pantalles
• Parlem del grup-classe.
• Treball de les emocions.
• Informacions de sortides i colònies
• Nou currículum i metodologia de treball.
• El dia a dia a l’aula.
• Autonomia, límits i relació infant-adult.



OBJECTIUS DEL CURS
• Treballar l’autonomia.

• Adquirir hàbits i rutines.

• Reconèixer i gestionar les emocions.

• Desenvolupar la seva comunicació a partir de diferents 
llenguatges.

• Ser capaç de relacionar-se amb els altres de manera 
respectuosa.

• Iniciar-se en la resolució de conflictes.

• Adquirir les capacitats pròpies del currículum.
 



COM TREBALLEM?
PROJECTES D’ESCOLA

• Espais d’aprenentatge

• Pintor i escriptor

• Aula de ciències

• Sortides 

• Educació emocional

• Famílies a les aules

• Projectes

• Llibreta viatgera



COM TREBALLEM?
ESPAIS D’APRENENTATGE

• 7 espais d’aprenentatge: científic, Mini mons, artístic, 

construccions, música i moviment, exterior, simbòlic. 

• Grups desdoblats.

• Els infants escullen l’espai segons els seus interessos.

• A cada espai hi ha diverses provocacions/propostes.



COM TREBALLEM?
LES MATEMÀTIQUES

   
       INNOVAMAT

• Tallers
• Racons
• Ipads
• Rutines

BLOCS DE CONTINGUT: mesura, estadística, 
numeració, càlcul i geometria.



COM TREBALLEM?
PROJECTES

• Partim d’inquietuds i motivació dels infants per a 

poder investigar.

• Activitats manipulatives, vivencials, d’experimentació, 

d’investigació…



COM TREBALLEM?
LLENGUA

• Partim del so de les lletres.

• Procés llarg, que requereix acompanyament adult.

• Aprofitem les situacions quotidianes.

• Anglès a partir d’ I4.

• L’hora del conte.



FESTES I TRADICIONS

Festa inici de curs
Castanyada
Santa Cecília 
Dia de la NO violència
Nadal
Dia de la Pau
Carnestoltes
Dia de la Dona
La Mona
Sant Jordi
Festa final de curs



Psicomotricitat

I3: Dijous de 15h a 16:30h.

I4: Dimarts de 15h a 16:30h.

I5A: Dijous de 9:30h a 11h. 

I5B: Dimecres de 15h a 16:30h. 



XARXES SOCIALS
@escolaparepoveda
https://www.instagram.com/escolaparepoveda/

@escolapoveda
https://twitter.com/escolapoveda?lang=es

WEB ESCOLA PARE POVEDA
http://escolaparepoveda.es/

https://www.instagram.com/escolaparepoveda/
https://twitter.com/escolapoveda?lang=es
http://escolaparepoveda.es/


SORTIDES I3

• Aquestes activitats poden estar sotmeses a canvis i anul·lacions.

● Es poden ampliar segons la necessitat dels projectes que anem treballant.

1r trimestre

2n trimestres 28 de febrer: Biblioteca Maria Antonieta Cot
24 de març: Granja Can Plana (tot el dia)

3r trimestre Setmana de Sant Jordi: Conta contes (a 
l’escola)
5 de maig: Can Ribas. Gimcana. (tot el dia)
9 de maig: Caixaforum. Un bosc a la paret.
30 de maig: Bosc Turull



SORTIDES I4

• Aquestes activitats poden estar sotmeses a canvis i anul·lacions.

● Es poden ampliar segons la necessitat dels projectes que anem treballant.

1r trimestre 19 d’octubre: Visita al mercat
23 de novembre: Museu de ciències naturals 
(tot el dia)

2n trimestres 25 de gener: Biblioteca Jaume Fuster.
10 de març: Poble Espanyol (tot el dia)

3r trimestre Setmana de Sant Jordi: Conta contes (a 
l’escola)
5 de maig: Can Ribas. Gimcana. (tot el dia)
9 de maig: Caixaforum. Un bosc a la paret.



SORTIDES I5

• Aquestes activitats poden estar sotmeses a canvis i anul·lacions.

● Es poden ampliar segons la necessitat dels projectes que anem treballant.

1r trimestre 3 i 10 d’octubre: Biblioteca Jaume Fuster
23 de novembre: Museu de ciències naturals 
(tot el dia)

2n trimestres 6 de febrer: Visita als bombers
1 de març: Guardia Urbana (a l’escola)
10 de març: Poble Espanyol (tot el dia)

3r trimestre Setmana de Sant Jordi: Conta contes (a 
l’escola)
27 d’abril: Joc perdut
5 de maig: Can Ribas. Gimcana. (tot el dia)
9 de maig: Caixaforum. Un bosc a la paret.



RECORDATORIS
• Roba amb nom i cinta.
• Autorització sortida amb altres persones que no 

siguin el pare o la mare.
• No poden portar joguines de casa.
• Aniversaris.
• Malalties i polls
• Esmorzar saludables. S’ha d’evitar portar sucs, 

iogurts, menjars que es considerin de l’àpat del 
migdia (patates fregides, “nuggets”, etc.). 

• Carpeta de matemàtiques i de llengua, tornar-les a 
l’escola al dia següent o l’endemà.



IMPORTANT

A partir d’aquest curs les comunicacions de les 
famílies cap a l’escola es faran a través del 
dinantia. Es farà arribar un videotutorial de com 
ho podeu fer.


