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PRESENTACIÓ MESTRES

• Tutora: MªÁngeles
• Música:Eva
• E.F:Elena
• Anglés i arts: María López• Anglés i arts: María López
• A.L:Teresa
• Competència emocional: Marta
• Religió: Elena
• Informàtica: Carlos

PRESENTACIÓ MESTRES

emocional: Marta



DILLUNS DIMARTS

9:00 - 9:45 VALENCIÀ CASTELLÀ

9:45 - 10:30 ANGLÉS CASTELLÀ

10:30 - 11

11:00 -11:45 MATEMÀTIQUES ANGLÉS11:00 -11:45 MATEMÀTIQUES ANGLÉS

11:45 – 12:30 MATEMÀTIQUES INFORMÀTICA

MENJADOR

15:30 – 16:15
VALORS

RELIGIÓ
C. SOCIALS

16:15 - 17 E.F C. SOCIALS

HORARI CURS 21/22

DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MATEMÀTIQUES VALENCIÀ ANGLÉS

MATEMÀTIQUES VALENCIÀ E.F

PATI

PLÀSTICA
(anglés)          

MÚSICA COMPETÈNCIA
EMOCIONAL(anglés)          

VALENCIÀ MATEMÀT

EMOCIONAL
(CASTELLÀ)

INFORMÀTICA
PLÀSTICA
(anglés)      

VALENCIÀ

MÚSICA

MATEMÀT
AJUST

MENJADOR

ANGLÉS C. NATURALS
MÚSICA

LLENGÜES

C. NATURALS TUTORIA
MÚSICA

LLENGÜES



COMUNICACIÓ FAMÍLIA-
• Mitjançant web familia es poden comunicar 

(Important tenir l’app descarregada).En cas de 
cita previa amb el director, ell tractarà

• L’agenda també pot ser una via de comunicació

• Comunicacions amb l’encarregada del 
dades de contacte a la web del centre (

• Tota la informació més destacada la 

-A l’apartat <<Blogs>>podeu trobar la informació
contrasenya per tenir accés és palmerar

-A l’apartat secretaria podeu trobar tots
-A l’apartat comunitat educativa, la informació
escolar.

-ESCOLA
es poden comunicar amb tots els docents. 

).En cas de tenir problemas,demanar
tractarà de resoldre el problema.

comunicació.

del menjador i/o orientadora, teniu les 
dades de contacte a la web del centre (Apartat serveis).

destacada la podeu trobar a la WEB DEL CENTRE.

informació de cada curs. La 
palmerar 2122. 

tots els tràmits i gestions.
informació relacionada al Consell 



DEGUT A LA COVID

- Tots els grups són grups estables de 
nova normalitat poden juntar-se xiquets
pati).

- Tenim un protocol molt marcat de 
espais.espais.

- L’alumnat ha de dur mascareta durant
Important portar: (Saquet, caixeta
de recanvi. 

-Els xiquets han de portar aigua suficient
condicions i que no gotege per no deteriorar el material de la 
motxilla.(FONTS DEL PATI TANCADES)

DEGUT A LA COVID…

estables de convivència. (En l’escenàri de 
xiquets mateix nivell en classes i al 

de rentat de mans i ventilació dels

durant tota la jornada lectiva. 
caixeta o penja mascaretes) i mascareta 

suficient per beure, en bones
per no deteriorar el material de la 

.(FONTS DEL PATI TANCADES)



-Entrem per la porta principal i 
8.55 i les 15.30).

-Eixim per la mateixa porta que 
esperen fora. Important: avisar per web 
arreplega aquell dia una altra persona 
entrega el full de les autoritzacionsentrega el full de les autoritzacions

-Si el vostre fill té febre o simptomatologia
COVID, informar al tutor/a i no portar
entrega declaració responsable.

per la porta principal i pugen a classe.(A partir de les 

porta que hem entrat, les famílies
: avisar per web família, o agenda si 

persona autoritzada. Recordeu
autoritzacions.autoritzacions.

simptomatologia compatible amb
COVID, informar al tutor/a i no portar-lo al cente. Recordeu

responsable.



LLENGÜES(VALENCIÀ I CASTELLÀ)

-Treballarem sense llibre, solamente porten un 
valencià.
-Aquest 1r trimestre ens centrarem en el 
Consciència fonològica(associació so /Consciència fonològica(associació so /
la lletra lligada, lectura i escriptura de 
-Durant el 2n i 3r trimestre ens iniciarem
tipologies textuals, serà la manera de 
l’escolarització. Aquesta metodología está basada en 
diferents continguts mitjançant els diferents

LLENGÜES(VALENCIÀ I CASTELLÀ)

, solamente porten un quadernet per trimestre de 

en el treball de la lectoescriptura:
so /grafia), treball amb majúscules i passo /grafia), treball amb majúscules i pas

, lectura i escriptura de paraules i oracions curtes.
iniciarem en el treball mitjançant les 

la manera de treballar les llengües al llarg de tota 
metodología está basada en l’aprenentatge dels

diferents tipus de textos. 



APRENENTATGES BÀSICS EN ACABAR 1r

LLENGUA:
- Llegir de manera comprensiva paraules i frases.
- Extreure la idea principal i respondre preguntes d’un text curt.
- Parar i respirar en els punts.
- Escriure majúscula a principi de frase, 
- Parar i respirar en els punts.
- Escriure majúscula a principi de frase, 
- Escriure frases amb ordre i sentit, separant les 
- Copiar sense errades.
- Comprendre ordres verbals i textos curts.
- Parlar sense cridar.
- Descriure oralment imatges.
- Expressar una idea senzilla.

APRENENTATGES BÀSICS EN ACABAR 1r

Llegir de manera comprensiva paraules i frases.
Extreure la idea principal i respondre preguntes d’un text curt.

frase, en noms propis i després de punt.frase, en noms propis i després de punt.
Escriure frases amb ordre i sentit, separant les paraules.

Comprendre ordres verbals i textos curts.



LA RESTA D’ÀREES: matemàtiques,naturals
música i anglès.
Els xiquets tenen libres en aqueste àrees
treballar els diferents continguts.
Altres recursos utilitzarem: material 
material imprés, exe-learnig…
Tindreu unes llicències de les editorialsTindreu unes llicències de les editorials
socials i naturals perquè us doneu d’alta
al llibre digital. Allí tindran un seguit
allò que estem treballant a classe.
Cada llibre té un codi de lletres i números (
puga registrar.

matemàtiques,naturals i socials, 

àrees, però no és l’únic recurs per a 

: material manipulatiu, material digital, PDI,

editorials de matemàtiques,cièncieseditorials de matemàtiques,ciències
d’alta i els xiquets puguen tenir accés

seguit d’activitats i exercicis per reforçar

i números (llicència )al final perquè es 



APRENENTATGES BÀSICS EN ACABAR 1r
MATEMÀTIQUES:
- Escriure, llegir i ordenar números de l’1 al 99.
- Ordinals 1r, 2n 3r, 4t i 5è.
- Conèixer els nombres parells i imparells fins al 10.
- Concepte d’unitat i desena. Descomposar
- Sumar sense portar i portant-ne fins dues xifres.
-Restar sense portar.-Restar sense portar.
- Sumar i restar mentalment operacions senzilles.
- Sumar mentalment parelles de números.
- Resoldre problemes senzills d’una operació(suma/resta).
- Conèixer formes geomètriques bàsiques i cossos geomètrics.
- Conèixer els dies, mesos i estacions( situar
- Classificar monedes i bitllets d’euro i fer problemes

APRENENTATGES BÀSICS EN ACABAR 1r

Escriure, llegir i ordenar números de l’1 al 99.

Conèixer els nombres parells i imparells fins al 10.
Descomposar números.

ne fins dues xifres.

Sumar i restar mentalment operacions senzilles.
Sumar mentalment parelles de números.
Resoldre problemes senzills d’una operació(suma/resta).
Conèixer formes geomètriques bàsiques i cossos geomètrics.
Conèixer els dies, mesos i estacions( situar-se en el calendari)
Classificar monedes i bitllets d’euro i fer problemes



EDUCACIÓ FÍSICA
Dues sessions setmanals( dilluns 
- Cal dur roba i calçat esportiu.
-Portar necesser amb pinta o raspall, tovallola.

- Comuniqueu qualsevol incidència que
no permeta a l’alumne fer l’activitat via correuno permeta a l’alumne fer l’activitat via correu
electrònic, web família o agenda.

dilluns i divendres)

Portar necesser amb pinta o raspall, tovallola.

Comuniqueu qualsevol incidència que
no permeta a l’alumne fer l’activitat via correuno permeta a l’alumne fer l’activitat via correu
electrònic, web família o agenda.



LA CARPETA VIATGERA
- Dins de la carpeta groga els xiquets
xiquetes s'emporten a casa,entre
feines que no hagen acabat a classe

revisar, fer la tasca i tornar a

-Els divendres poden dur alguna-Els divendres poden dur alguna
continguts que han treballat a

-També s’enportaran els llibres
tinguen alguna prova o control.

LA CARPETA VIATGERA
xiquets i les

casa,entre setmana,
classe (fitxa o llibre) Important
a classe al dia següent.

alguna fitxa per reforçar algunsalguna fitxa per reforçar alguns
classe.

llibres quan hagen d’estudiar perquè
.



TREBALL A CASA I HÀBITS
• L’alumnat ha de prepar-se la motxilla, o ajudar a la mare/pare en la 

preparació. 

• Revisar l’estoig cada dia per veure si els falta algun 
(especialment llàpis i goma).

• Important marcar amb el nom: els llapissos, colors, carmanyoles..

• Fomentar l’autonomia, la responsabilitat i la cura del material.

• L’alumne ha de tenir un espai de treball i estudi lliure de distraccions

TREBALL A CASA I HÀBITS
se la motxilla, o ajudar a la mare/pare en la 

Revisar l’estoig cada dia per veure si els falta algun material 

els llapissos, colors, carmanyoles..

la responsabilitat i la cura del material.

L’alumne ha de tenir un espai de treball i estudi lliure de distraccions.



ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA

• L’assistència al centre és obligatoria.
• Només es consideraran faltes justificades

confinament o quarentena per Covid
lectiu o força major.lectiu o força major.

• No es justificaran els viatges familiars

ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA

obligatoria.
justificades: malaltia de l’alumne/a, 

Covid, visita mèdica durant l’horari

familiars.



AVALUACIÓ
• A l’inici d’aquest curs estem passant

d’adequar les programacions didàctiques
• Realitzarem proves o examens per comprovar

continguts treballats al llarg de cada trimestre, 
del treball diari.del treball diari.

• Al llarg del curs realitzem una avaluació
reflectides les qualificacions de l’alumnat
10 i un ítem valoratiu( per exemple: NOTABLE:8)

• A l’hora d’avaluar es tindrà en compte
-Les proves realitzades, el treball a 

i l’actitud.

passant proves inicials amb la finalitat
didàctiques.

comprovar el grau d’assoliment dels
de cada trimestre, així com l’observació

avaluació trimestral, on quedaran 
l’alumnat amb nota numèrica de l’1 al 

: NOTABLE:8)
compte:

a classe, la neteja



TUTORIES(ATENCIÓ PARES I MARES)
- Les tutories es faran mitjançant la plataforma 
situacions exepcionals que podria citar
(a l’aire lliure).
- Es farà una reunió trimestral per a totes les 

- L’horari continua sent:- L’horari continua sent:

Setembre i juny:divendres de 13.00 a 14.00 

A partit d’octubre:divendres de 12.30 a 13.30 

TUTORIES(ATENCIÓ PARES I MARES)
la plataforma Webex, excepte en 

citar-vos de forma presencial a l’escola

una reunió trimestral per a totes les famílies també on line.

de 13.00 a 14.00 hores.

de 12.30 a 13.30 hores.



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Farem les activitats programades 
(teatres,eixides pel voltant…)
Al mes de maig hem programat una 

activitats relacionades amb l’educació

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

programades dins de la localitat

una eixida al Parc Adai, on farem

.l’educació vial i educació ambiental.



PREGUNTES I ACLARIMENTSPREGUNTES I ACLARIMENTS


