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1. Dinàmica de benvinguda

2. La vida a l’aula

a. Grup classe i necessitats d’etapa

b. Com treballem?

c. Educació emocional

3. Altres informacions

a. Sortides, tallers i convivències

b. Recordatoris

DE QUÈ HEM PARLAT?



DINÀMICA DE BENVINGUDA 

Fem un acròstic per presentar el nom de la classe (Els 

medicaments) on escrivim què esperem del curs.



GRUP CLASSE I NECESSITATS D’ETAPA



Com Treballem?
• METODOLOGIA

– Dos mestres a l’aula:

• Acompanyament personalitzat

• Desdoblaments

– Manipulativa, experimental i conversacional.

– Diferents agrupacions, inici del treball cooperatiu.

• ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

– Qui són? Maite i Alba

– Què fan? Suport a l’aula 

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



Com Treballem?
• Nom de la classe:

Els medicaments

• Avancem: Conte col·laboratiu (tres llengües)

• Artista: Pablo Picasso 

• Escriptora: Joana Raspall

• Petits talents científics: Les plantes i el seu paper clau en sostenibilitat

• 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?



SORTIDES 

1r Trimestre

26/10/22 Taller a l’aula: “Construïm poliminós”

07/11/22 Spiribol a l’escola

14/12/22 Teatre musical: “La setmana dels 7 dissabtes”

2n Trimestre

Data a confirmar - Taller a l’aula “Joc poètic”

14/02/23 Teatre d’anglès a l’escola: “The circusman”

02/03/23 Taller de la Guàrdia Urbana a l’aula

14/03/23 Concert “Maquinaigües” al SAT Teatre

3r Trimestre

19/04/23 Visita + taller Museu Picasso “Pinto com vull”

02/05/23 Tast esportiu de jocs cooperatius (pendent de confirmar)

Data a confirmar - Encontres de “Petits talents científics” al CosmoCaixa

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

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



Supervisió pantalles i 
xarxes socials

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

altres informacions

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

2 famílies delegades
Vanessa - mare Daniela

Marilyn - mare Zoe

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
- Mínim un cop per setmana. 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 2n) i 

una carpeta de separadors. La resta de material el facilita l’escola.

- No es poden portar joguines de casa.



Que tinguem un bon curs 
2022-23!


