ASPECTES A TENIR EN COMPTE
El primer dia hauran de portar:
- Bata de classe i bata de pintura
- Ampolla d’aigua (opcional)
- Tovallola amb goma
- 1 capsa gran de mocadors de paper i 1 de tovalloletes
Els que es queden a dinar:
- Necesser pel menjador: raspall de dents amb tapa i
pasta de dents.
- Bata de menjador
Tot marcat amb el nom i cognom

ESMORZARS:
L’esmorzar a l’escola és un complement del de casa
- L’han de portar a dins d’una carmanyola de plàstic i
sense embolicar
DILLUNS
Pa amb
xocolata o
codonyat

DIMARTS

DIMECRES

Fruita

làctic

DIJOUS
fruita

DIVENDRES
Pa amb embotit

ANIVERSARIS I ALTRES CELEBRACIONS
A l’escola celebrarem tots els aniversaris, fent protagonista al
nen/a i no es pot portar esmorzar per tots.
A l’escola no repartirem invitacions de festes personals.

•
•
•
•

La pàgina web i els blogs de grup: www.ie-martamata.cat
El nostre correu electrònic: a8075256@xtec.cat
Correu AMPA: ampa@ie-martamata.cat
Twiter de l’escola @ie_martamata

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Escola Marta Mata
Avda. del Castell, 42
08570 Torelló
Telf: 93 859 47 46

REUNIÓ DE PARES I MARES DE 1r de CICLE INICIAL
CURS 2018-2019
Mestres:
- Equip Directiu: Anna Boixadé, Xevi Fabré i Sílvia López-Cepero
- 1r :
Marta Campàs
- Música
Núria Martorell
- Anglès i informàtica:
Carme Oller
- Ed. Física:
Xavier Fabré
- Educació especial
Elisenda Ribas

CALENDARI
1r trimestre
12 de setembre 2018: inici del curs escolar
17 de setembre 2018: Festa local Rocaprevera
2 novembre, 7 de desembre 2018: dies festius de lliure disposició
21 de desembre 2018: últim dia del 1r trimestre
2n trimestre
8 de gener 2019: inici de les classes
1 de març 2019: dia festiu de lliure disposició
12 d’abril 2019: últim dia del 2n trimestre
3r trimestre
23 d’ abril 2019: inici de les classes
10 juny de 2019: dia festiu de lliure disposició
Jornada intensiva: de l’ 11 al 21 de juny 2019
21 de juny: últim dia del 3r trimestre

SORTIDES
1r Trimestre
- 5 novembre: Cosmocaixa
- 2n Trimestre
- 6 març: Teatre Cirvianum: “La gallina dels ous d’or”
- Plantada d’arbres a Torelló
3r Trimestre
- Trobada de Corals - maig
- 2 maig i 3juny: colònies a Sant Julià de Vilatorta
- 12 juny: sortida a Can Panosa (abelles)- matí
Sortides pel poble al llarg del curs relacionades amb els
projectes
HORARI DE VISITA
Dilluns de 4 a 5 h
HORARI de SECRETARIA:
Dilluns, dimarts dimecres i divendres de 8,15h. a 14,30 h.
Dijous de 8,15h. a 13,30 h i de 15h. a 17 h.
INFORMES I ENTREVISTES
S’entregarà 1 informe a final de cada trimestre.
Es fan dues entrevistes: pel gener i pel juny
SEP: suport escolar personalitzat, per a petit grup d’alumnes
els dilluns i dimecres de 12 a 1 ( inici 24 setembre)
MATERIAL ESPECÍFIC
Ed. Física: els dilluns a la tarda
- Cal portar xandall i calçat esportiu
- Piscina 2n trimestre: començarà el dilluns 14 de gener fins
al 8 d’ abril.
Necesitem la col·laboració de dues mares per vestir i
desvestir. Hi haurà una reunió informativa abans de
començar.

COM TREBALLEM
- Treball per projectes per facilitar l’aprenentatge significatiu,
interdisciplinari i cooperatiu.
- Treball experimental i científic.
- Estratègies de càlcul mental.
- Racons de treball de mates i llengua
- Aprenentatge integrat de continguts en llengua anglesa
EL CURRÍCULUM A PRIMÀRIA
A partir de projectes
interdisciplinaris continuem treballant les 8 competències bàsiques
-

Comunicativa, lingüística i audiovisual
Matemàtica
Coneixement i interacció amb el medi físic
Artística i cultural
Digital
Social i ciutadana
Aprendre a aprendre
Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

OBJECTIUS DE CICLE INICIAL
- Progressar en l’aprenentatge de la lecto-escriptura d’acord al seu
nivell maduratiu. Treball funcional i significatiu de diferents
tipologies textuals. Desenvolupar competència oral.
- Progressar en les habilitats matemàtiques de forma experimental
i lúdica.
- Despertar la creativitat i sensibilitat artística en les diferents
àrees.
- Potenciar l’aprenentatge significatiu partint de l’experiència i
interactuant el màxim possible amb l’entorn.
- Promoure el treball per parelles com a prèvia al treball de grup.
- Conèixer el sentit de l’activitat motriu, el desenvolupament
d’hàbits saludables, regulars i continuats i sentir-se bé amb el
propi cos.
- Avançar en autonomia personal (higiene, treball, ordre...) i
aprendre a conviure i respectar els altres i l’entorn.

