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PRESENTACIÓ MESTRES
� Tutores
1r: Patri Morey
2n: Teresa Bestard    
3r A: Àfrica Lorente
3r B: Bàrbara Gelabert

� Especialistes
EF: Joan Campins 
Música: Toni Ramis
Naturals/Socials a 1r i Medi a 2n: Margalida Payeras
Plàstica: Àfrica Lorente 
Anglès: Maria Hernàndez 
Religió: Sergi Leiva
PT: Maribel Moya, Sara Borràs              
AL :  pendent d’assignar           

10/09/12
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9-10 CAT MAT
RELIGIÓ
VALORS 
CÍVICS

CAT CAST

10-10-11´30

CAT 
(30’)

MAT CAT

CS/CN EN 
ANGLÈS
MAT(30’) MAT EF

11’30-12

12-13 CN EF ANG CS ANG

13-14
EA( en 
anglès) CAST MÚSICA CAST CAST
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9:00
10:00

CATALÀ MEDI

9:00- 10: 30
MATEMÀTIQUES

CASTELLÀ CASTELLÀ

10:00
11:30

CATALÀ/
MATEMÀTIQUES

(Racons)
Quinzenal

PLÀSTICA
(anglès)

10:00-11:00
MEDI (anglès)

10:00-10:30
MATEMÀTIQUES

10:30 – 11:30
ED. FÍSICA

11:00-11:30
MATEMÀTIQUES 

10:30-11:30
MATEMÀTIQUES

11:30
12:00

12:00
13:00

ED. FÍSICA CATALÀ CASTELLÀ MÚSICA MEDI

13:00
14:00

RELIGIÓ/
ALTERNATIVA CASTELLÀ

13:00- 13:30
ANGLÈS

ANGLÈS TUTORIA
13:30-14
CATALÀ



1

� Berenar dins carmanyola i dijous berenar de 
fruita.

� Recollida selectiva dins l’aula.
� Puntualitat.
� Material individual (llistat).
� Llibres de text.
� Material comú. Aportació famílies 20€.
� Material EF (vestuari, tovallola o camiseta).
� Marcar amb el nom i el curs tot el material i la 

roba.
� Entrevistes pares amb mestres: dimarts 14h
� Programa biblioteca escola: 5 € (full explicatiu)
� Autoritzacions sortides.
� AMIPA.
� Revisió setmanal de motxilles.
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� Extracte de documents: 
- PEC 
- Projecte lingüístic
- Pla de convivència
- Programa de fons de llibres.

� Altres: 
- Tasca diària.
- Autoritzacions de sortides.
- Espai per comunicacions.
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Avaluació contínua.

Inclou: coneixements, comportament, esforç,  actitud, 
interès, tasca…

PERCENTATGE D'AVALUACIÓ:  
65% coneixements 
15% actitud 
20% treball cooperatiu

Els trimestres o àrees en què no es fa treball  
cooperatiu:   

80 % coneixements 
20 % actitud

Informes trimestrals.

Proves : signar-los i retornar-los
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LLENGUA CATALANA
I

LLENGUA CASTELLANA
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LECTOESCRIPTURA
�LECTURA

-HÀBIT LECTOR
-COMPRENSIÓ LECTORA
-PRÀCTICA DE MICROHABILITATS

* PERCEPCIÓ
*COP D’ULL
*INFERÈNCIA
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Què és la percepció? 

Es una tècnica per millorar la lectura. El que feim és 
d’entrenar l’ull perquè es sàpiga moure amb rapidesa 
i velocitat quan llegim. 

Què és el cop d’ull? 

És una captació ràpida que feim amb la mirada per 
tal de fer-nos una ideadel que hi ha imprès en un 
text (imatges, lletres, gràfics...) 

Què és la inferència? 

És la capacitat de comprendre el text o alguna de 
les seves paraules a partir del significat de la 
resta. 
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�ESCRIPTURA

�ORTOGRAFIA

�INICIACIÓ A LA GRAMÀTICA

�ESCRIPTURA DE TEXT:
�VIVÈNCIES
�DESCRIPCIÓ
�CONTE (plantejament i desenllaç )
�POESIA, RODOLINS
�CARTA
�RECEPTA
�NOTÍCIA
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AVALUACIÓ ESCRIPTURA D’UN 
TEXT

� PRESENTACIÓ
� ADEQUACIÓ
� COHERÈNCIA
� COHESIÓ
� ORTOGRAFIA
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PRESENTACIÓ
�Text llegible :

- Bona cal·ligrafia

- Netedat
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ADEQUACIÓ
Registre adequat pel tema

�Vocabulari adequat al 
tema.

�S’ajusta al tema que li 
demanam.

�Segueix les 
instruccions que s’han 
donat (tipologia 
textual).
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COHERÈNCIA
Informació pertinent i ordenada

�El text té sentit.
�Idees clares i 
rellevants.

�Exposició
ordenada.
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COHESIÓ
Mecanismes que donen unitat al text

�Concordança gramatical 
(gènere, nombre, temps).

�Fa bon ús dels connectors 
(i, o).

�Utilitza signes de 
puntuació . , ? !
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ORTOGRAFIA
�Escriptura natural evolucionant cap a 
l'ortografia arbitrària.

�Còpia sense faltes.

� Escriptura correcta de paraules 
treballades.

� Majúscula a principi d’oració i noms 
propis.
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PREPARAM EL DICTAT

�Llegir-lo fixant-se en les paraules 
més difícils.

�Copiar-lo sencer una vegada i copiar 
les paraules   difícils.

� Fer el dictat i corregir-lo.
�Convé que practiquin dictats a casa 
(lletres, paraules, frases…). 
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EXPRESSIÓ ORAL

�EXPOSICIONS.

�CONTACONTES.

�INTERVENCIONS DINS L’AULA.

�COMUNICACIÓ QUOTIDIANA.
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MATEMÀTIQUES
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MATEMÀTIQUES

�NUMERACIÓ
�UNITATS DE MESURA
�GEOMETRIA
�RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.
�MECÀNICA DE LES OPERACIONS 
(sumes i restes)

�CÀLCUL MENTAL
�INICI TAULES DE MULTIPLICAR. 
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CONEIXEMENT 
DEL MEDI  2n 

CIÈNCIES NATURALS I SOCIALS 1r
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CONEIXEMENT DEL MEDI

�COMPRENSIÓ LECTORA.

• esquemes, mapes mentals senzills, 
projectes,...

�ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES.
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PROJECTES
�Aprendre  a aprendre.
�Metodologia de feina que inclou 
totes les àrees.

�Sorgeixen de les sortides,temes 
de medi, de l’interès dels alumnes.

�Parteixen de les idees prèvies del 
alumnes.

�Recerca de informació.
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FILOSOFIA 3/18
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HABILITATS DE RECERCA

•Endevinar

•Esbrinar

•Formular hipòtesis

•Observar

•Cercar alternatives

•Anticipar conseqüències

•Seleccionar possibilitats

•Imaginar, idear, inventar,crear

HABILITATS DE 
CONCEPTUALITZACIÓ I ANÀLISI

•Formular conceptes precisos

•Posar exemples i contraexemples

•Semblances i diferències

•Comparar i contrastar

•Definir

•Agrupar i classificar

•Seriar 

HABILITATS DE RAONAMENT

•Cercar i donar raons

•Fer inferències

•Raonar condicionalment

•Raonar analògicament

•Establir relacions entre les parts i el 

tot, causa i efecte, fins i mitjans

HABILITATS DE COMUNICACIÓ, 
TRADUCCIÓ I FORMULACIÓ

•Explicar, narrar i descriure

•Interpretar

•Improvisar

•Traduir el llenguatge oral a la 

mímica i a la inversa. També a altres 

llenguatges
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TASCA A CASA
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TASCA A CASA
�Tenir cura del material.
�Fer la tasca a un lloc adequat. 
�Lloc sense renou ni distraccions.
�Revisar l’agenda, la carpeta, 
l'estoig i la motxilla diàriament. 

�Ajudar-li a organitzar la tasca.
�Revisar la tasca feta.
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Moltes gràcies 
per la vostra 
assistència!


