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ESCOLA PARE POVEDA

1r de primària
20/10/2022



1. Dinàmica de benvinguda

2. La vida a l’aula

a. Grup classe i necessitats d’etapa

b. Treball en grup i individualitzat

c. Educació emocional

3. Altres informacions

a. Sortides, tallers i convivències

b. Recordatoris

DE QUÈ PARLAREM?



DINÀMICA DE BENVINGUDA 



GRUP CLASSE



Com Treballem??
• METODOLOGIA

– Dos mestres a l’aula:

• Acompanyament personalitzat

• Desdoblaments

– Manipulativa, experimental i conversacional.

– Diferents agrupacions, inici del treball en grup.

• ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

– Qui són? Maite Novell (referent Atenció a Diversitat) i Vanessa Gonzalo 

(referent SIEI) 

– Què fan? Suport a l’aula 

– Adequació en funció de les necessitats del grup/activitat. 



Com Treballem??
• Nom de la classe:

MARIE CURIE

• Llengües: treball per RACONS

• Artista: Yayoi Kusama 

• Escriptora: Lola Casas

• Innovamat (matemàtiques manipulatives)

• Treball per projectes, situacions quotidians d’aprenentatge, que esdevingui 

significatiu segons el nou currículum.



EDUCACIÓ EMOCIONAL
• Dinàmiques de grup

• Relació entre iguals, estils de comunicació

• Resolució de conflictes

» Com em sento? Com se sent l’altra persona?

» Què necessito jo? i l’altra persona?



SORTIDES 

1r Trimestre

11/10/22
24/10/22
16,17,18/11/2
2

Biblioteca “La Vila de Gàcia” - Bibliomaleta La meva Ciutat.
Metro de Barcelona - TMBeduca “Els més petits van a l’estació de metro”.
Colònies “Mas Banyeres” Centelles.

2n Trimestre
16/02/23
06/03/23
A determinar

Teatre anglès a l’escola - The enormous carrot.
Parc de les Olors 
Activitat de la Guàrdia Urbana - El carrer i tu.

3r Trimestre

08/05/23
29/05/23
A determinar
A determinar

Visitem el Port pesquer de Vilanova. 
Cantata - La fàbrica de colors.
Higiene bucodental.
Biblioteca Jaume Fuster.

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

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



Pantalles i 
xarxes socials

Dinantia

altres informacions

Família delegada Colònies: 
Mas Banyeres (Centelles)
16, 17 i 18 de novembre

https://almata.com/


RECORDATORIS
• ABSÈNCIA

– En cas de malaltia, avisar al tutor/a o trucar a l’escola.

• ESMORZARS

– Es recomana un petit esmorzar saludable

• DEURES

– Les tasques pel cap de setmana, tenen com a objectiu que els infants 

comencin adquirir petites responsabilitats.

– Quinzenalmemnt.

– Necessiten l’ACOMPANYAMENT DE L’ADULT per realitzar-les.

• PISCINA



Que tinguem un bon curs 
2022-23!


