ESCOLA BISBAT D’ÈGARA
Reunió de pares de 2n de Cicle Inicial

OBJECTIU


L’objectiu de l’escola és la formació global dels alumnes.



Es fomenta una bona convivència entre tota la comunitat educativa.











A cada nivell, treballem per assolir els mateixos objectius, amb la mateixa
metodologia (coordinació per nivells i cicles).
Treballem amb igualtat de recursos a totes les aules i grups d’alumnes, tenint
en compte les necessitats de cadascú.
Lluitem per aconseguir ALUMNES COMPETENTS, no competitius!
Des de l’escola i des de casa evitarem comentaris que fomentin la
competitivitat entre companys i entre grups (importància dels models).
L’Educació és una tasca compartida i ens cal caminar en la mateixa direcció
(carta de compromís).

NORMATIVA GENERAL
(www.escolabisbategara.cat)


Horari:



De 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30



Assistència i puntualitat.
L’horari de les portes per a l’entrada dels alumnes és:
Al matí s’obre a les 9:00 h. i es tanca a les 9:05 h.
A la tarda s’obre a les 15:00 h. i es tanca a les 15:05 h.
A la sortida de la tarda s’obre a les 16:30 h.
Us demanen molta puntualitat a les entrades.



Relació família escola:











Sortida dels alumnes (autorització)
Entrevistes : horaris dilluns i dimecres de 13’30h a 14h
Informes: es farà entrega de 3 informes

NORMATIVA GENERAL



CALENDARI PER TRIMESTRES a l’etapa primària


1r trimestre: setembre - desembre



2n trimestre: gener - març



3r trimestre: abril - juny



Sortides i activitats en centre.

•

Cada trimestre es fa almenys una sortida o taller de mig dia (matí o tarda).

•

•

trobada escolar de Nadales (1r trimestre), pedagogia de l’espectacle (2n trimestre), reciclem el paper i
teatre en anglès (3r trimestre)

Aquest curs es farà dues sortides de dia sencer: Poble (data a determinar) i Cosmocaixa
(3r trimestre).

•

Recordeu!!! Colònies al mes de maig

•

Cal haver signat l’autorització i entregar-la als/les tutors/es per poder fer les
activitats i sortides.

•

Si cal fer pagament de la sortida, s’ha entregar el comprovant de pagament
als/les tutors/es.
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Malalties
Accidents
Aniversaris i celebracions.
Menjador (recollida en horari de menjador per carrer Viveret).La
nova empresa del menjador es diu SERHS.
Activitats extraescolars.
Secretaria


Horari d’atenció al públic: Matins de 9 a 10.30h i tardes de 16 a 17h.

NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CICLE INICIAL












Bata
Jaquetes

Tireta llarga i nom

Educació física:
 Equipació
 Higiene
Quota de material:
 material socialitzat
Esbarjo: dimecres esmorzar de fruita
Família-escola: agenda
Joguines: només es podran portar divendres però sota la vostra
responsabilitat.

Característiques específiques de l’edat.

EQUILIBRI EMOCIONAL


Acceptar- se a si mateix i als altres.



Aprendre a acceptar la diversitat humana .



Acceptar els acords de la majoria.



Reconèixer els propis errors.



Controlar els impulsos del moment (agressions verbals o físiques … )



Aprendre a valorar l’ esforç personal



Gaudir dels aprenentatges,

Característiques específiques de l’edat.










Busca l’ aprovació i l’ elogi per part de l’ adult a través del seu
comportament.
Tendeix a socialitzar-se, va interioritzant les normes, costums,
conductes, valors, etc. Per aquest motiu es fan jocs col·lectius i amb
regles.
S’acaba d’assolir la lateralitat esquerra-dreta.
Superació de l’egocentrisme. Comencen a ser capaços de posar-se
en el lloc de l’altre (empatia).
Inicien un diàleg més socialitzat.

COM SÓN ?

VITALS

ESPONTANIS

CURIOSOS

FANTASIOSOS

RECEPTIUS

CURRÍCULUM
MATEMÀTIQUES
 Numeració fins el 999.
 Escriptura del nombres fins el 999.
 Suma portant de nombres de 3 xifres.
 Introducció a la resta portant.
 Introducció a la multiplicació. Taules del 2,3, 4 i 5.
 Resolució de problemes amb més d’ una operació.
 Millorar l’ agilitat i la rapidesa en el càlcul mental.
 Treball de les sèries numèriques creixents i decreixents fins el 999.
 Ampliació del treball amb l’ Euro: monedes i bitllets.
 Ampliació del treball de les mesures: longitud ( m,km i cm), temps
(hores i quarts), capacitat (litre, mig i quart), pes ( kilo, mig i quart).
 Treball dels diferents tipus de línea.
 Ampliació del treball dels polígons i cossos geomètrics.
 Eix de simetria.
 Elaboració de gràfics de barres.
 Recollir i organitzar dades.

CURRÍCULUM
LLENGUA
Lectura amb fluidesa de diferents tipus de text.



Memorització i declamació de texts breus.



Lectura amb expressivitat i amb comprensió de diferents tipus de text.



Lectura comprensiva de diferents tipus de text breu.



Expressió oral amb coherència d’allò que es vol comunicar.



Expressió escrita de textos lliures.
Estructuració adequada de la frase.
Ordre en l’explicació dels fets ,situacions,...
Ús correcte e les normes ortogràfiques treballades.
Reconeixement i utilització dels dígrafs rr, ss, ll, qu, gu
Ús de les majúscules.
Utilització correcta en l’escriptura de les formes verbals: hi ha, hi havia.
Els temps verbals en una frase: passat, present, futur.
Aplicació del vocabulari i paraules habituals treballades.
Treball de les diferents tipologies textuals (notícies, cartes, receptes de cuina i la
descripció).


CURRÍCULUM
CONEIXEMENT DEL MEDI
No totes les activitats estaran resoltes a través de fitxes, potenciem
més l’ experimentació, els treballs en grup i integrem sovint el treball
plàstic dins l’ àrea de medi.
Els temes que farem són els següents:
 Projecte interdisciplinar.
 El cos i l’alimentació.
 El món rural.
 Els animals.
 Propietats de la matèria, eines i màquines.
Altres:
 Cura i respecte per medi i l’entorn.
 Continuar desenvolupant l’observació , raonament i experimentació.







AUTORS PLÀSTICS: Alexander Calder i altres activitats relacionades
amb altres autors.
SERVEI DE PRÈSTEC DE LLIBRES DE LA BIBLIOTECA: cada setmana
els nens podran endur-se cap a casa un llibre de la biblioteca.
Caldrà retornar-lo com a molt tard al cap de 15 dies.

CURRÍCULUM
DEURES




Dimarts  matemàtiques (per divendres). Es reforça el que s’ha treballat a
classe.
Divendres  llengua (per dimarts). Es prioritza el reforç de la comprensió
lectora i alguns aspectes de currículum de l’àrea de llengua.

Mesures d’atenció a la diversitat




Desdoblaments (sessions de treball amb ½ grup)


Català/anglès



Matemàtiques/ TAC

SEP (Suport Escolar Personalitzat).


Dins l’horari lectiu amb dos mestres dins de l’aula.



Fora de l’aula en grup reduït.



Fora de l’horari lectiu.


Es treballa aspectes relacionats amb l’assoliment de la lectoescriptura.

Altres informacions d’interès


Bloc Cicle Inicial:
http://blocs.xtec.cat/bisbategaracicleinicial/



AMPA (www.ampabisbatdegara.com)



673081221
Delegats de classe

Reflexió : Tots sumem !!!

ALUMNE/A
TUTOR/A
FAMÍLIA

Bon curs a tothom!!!

Precs i preguntes

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA
ASSISTÈNCIA !!!

