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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 colònies

b. Recordatoris

DE QUÈ PARLAREM?



DINÀMICA DE BENVINGUDA 

Fem un puzzle per presentar els objectius del curs. 

Cada família escriu en una peça que espera d’aquest 

curs i que pot aportar. 



GRUP CLASSE

INFANTS 
DE 2n



COM ENS AGRUPEM PER TREBALLAR?
• METODOLOGIA

– Dos mestres a l’aula:

• Acompanyament personalitzat

• Desdoblaments

– Manipulativa, experimental i conversacional.

– Diferents agrupacions, treball en grup.

• ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

– Qui són? Silvia, Vane i Alba.

– Què fan? Suport a l’aula.

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



COM ENS AGRUPEM PER TREBALLAR?
• RACONS DE LLENGUA

- Tres docents a l’aula.
- 5 grups.

• INNOVAMAT
- Laboratori de nombre: 3 grups entre els dos segons.
- Reptes: 3 docents a l’aula, treball en grup.
- App: tauletes, mig grup fa activitats per l’aplicació i l’altre 
meitat fa l’enregistrem del laboratori de nombres. 

● MEDI
 - Situacions d’aprenentatge



COM ENS AGRUPEM PER TREBALLAR?
• Nom de la classe:

Els experiments (2n A) i els invents (2n B)

• Inici al treball en grup.

• Artista: Antoni Gaudí.

• Escriptora: Miquel Martí i Pol.

• Dansa Ara

• Innovamat (matemàtiques manipulatives)

• Treball per projectes, situacions d’aprenentatge 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?



necessitats d’etapa
● Aspectes cognitius: aquesta etapa es caracteritza per la explosió del llenguatge, el 

pensament simbòlic, la imitació de conductes i egocentrisme; pensen que totes les 

persones perceben el món de la mateixa manera que ho fan ells o elles. 

● Aspectes motrius: adquireixen la seva imatge corporal, amplien possibilitats de control 

motor, com la postura o la respiració i organitzen i estructuren l’espai i el temps.

● Aspectes afectius i socials: té vital importància el desenvolupament social, aconseguint 

conviure amb grup i creant llaços d’amistat. El joc contribueix al desenvolupament 

afectiu, social i moral, s’inclouen normes, ordres i estabilitat.



SORTIDES 

Les sortides es concretaran segons els aprenentatges que facin els 

infants, els seus interessos i les seves necessitats. 

Quan hi hagi una sortida s’enviarà un missatge per Dinantia per 

informar-vos de la sortida que faran els nens i nenes i el que necessiten 

per aquell dia en concret.  



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

Família delegada

Mare del Mattia - Ana Cristina

Mare de l’Hugo - Rocío

altres informacions

Supervisió pantalles i 
xarxes socials

Comunicació a través de 
Dinantia, ja no es fa 
servir el correu 
electrònic.

https://almata.com/


RECORDATORIS
• ABSÈNCIA

- En cas de malaltia, avisar a la tutora o trucar a l’escola.

• ESMORZARS
- Es recomana un petit esmorzar saludable amb embolcall sostenible.

• DEURES
- Una vegada quinzenalment. Les famílies podem acompanyar en el 

procés, però els han de fer els nens i nenes.

• MATERIAL
- Han de portar l’estoig buit, la carpeta de deures (serveix la de 1r). La 

resta de material el facilita l’escola.

- No es poden portar joguines de casa.



Que tinguem un bon curs 
2022-23!


