BENVINGUTS I BENVINGUDES!
escola mas maria
CUrS 2022- 2023

1. equip de mestres

2. atenció a la diversitat
3. d’infantil a primària
4. com treballem els diferents àmbits
5. metodologia i organització
6. materials
7. horari
8. altres aspectes organitzatius
9. sortides i colònies
10. delegadats/des del curs
11. precs i preguntes

organització de la reunió

EL NOU CURS: 1r
EQUIP DE MESTRES DE 1r
TUTORA 1r: MARTA DÍAZ
REFORÇ I SUPORT: ELENA GÓMEZ
ANGLÈS: VICKY NIETO
EDUCACIÓ FÍSICA: ALBA DOMINGO
RELIGIÓ: ÀNGELS DÍEZ
EDUCACIÓ ESPECIAL: ROSA CUESTA
MÚSICA: TERESA EZQUERRA

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
L’objectiu és rebre assessorament i orientació psicopedagògica de forma individualitzada a
l’alumnat amb necessitats educatives especíﬁques
Assessorament i observacions de la mestra d’Educació Especial: Rosa Cuesta.
Psicopedagoga de l’EAP: Alícia López.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
es mesures per a l’atenció educativa són les accions i actuacions organitzades pels centres destinades a reduir les barreres de l’entorn
educatiu que poden obstaculitzar el progrés de tots els alumnes, a prevenir les diﬁcultats
d’aprenentatge i a assegurar un millor ajustament entre les capacitats dels alumnes i el context d’aquest aprenentatge. S’estableixen els
següents recursos:
Mesures universals: per a tots els alumnes, en tots els entorns, accions preventives i proactives
Mesures addicionals: Seran en cas excepcional ja que s’adaptaran les mesures a l’aula i en el grup estable en la gran mesura possible.
Mesures intensives: adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència re-gular i,
normalment, sense límit temporal.

L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

.

EL CURRÍCULUM i PRINCIPALS CANVIS

L’educació primària és la primera etapa de
l’educació obligatòria

ETAPA EDUCACIÓ PRIMÀRIA
cicle Inicial 1r i 2n
Cicle Mitjà 3r i 4t
Cicle Superior 5è i 6è

El CurRÍcuLUm
El currículum d’Educació Primària estableix
el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i organitza els
ensenyaments en àmbits que agrupen les
àrees de coneixement.

PEtiTs CAnVis
❏ TRANSICIÓ GRADUAL D’INFANTIL A PRIMÀRIA
❏ mÉS MESTRES QUE INTERVENEN A L’AULA
❏ ESMORZAR AL PATI
❏ ÚS VARIAT DE MATERIALS
❏ ADAPTACIÓ ALS NOUS RITMES MADURATIUS

L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

.

EL CURRÍCULUM i PRINCIPALS CANVIS
Hi ha un projecte de nou currículum pendent de ser aprovat.
❏ En què ens afecta? En principi en poc perquè tot i estar a l'espera de veure el document deﬁnitiu, sembla orientat cap a una base que
s'apropa molt a la línia pedagògia del Mas Maria.
Es treballa des de situacions que són escenaris que l’alumnat es troba a la vida.
Plantegen una realitat actual, passada o previsible en el futur, en un context concret, que cal analitzar i comprendre, al que cal donar
resposta o sobre el que s’ha d’intervenir.
❏ Què volem aconseguir?
- que l’alumnat desenvolupi les competències apropiades a partir de la incorporació i combinació dels sabers corresponents a una o més
àrees o matèries que permeten interpretar la situació que es planteja. Promovent en l'alumnat la construcció de coneixement amb
sentit.
- que l’alumnat afronti, de la mà dels i de les docents, problemes complexos
- que l’aprenent raoni, imagini, planiﬁqui, explori, investigui, gestioni recursos, s’autoreguli, treballi de forma col·laborativa, avaluï i
comuniqui els seus aprenentatges…

ELS DIFERENTS ÀMBITS
ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Àrea de llengua catalana, llengua
castellana i llengua anglesa.

COM ES TREBALLA?
-

Totes les situacions
comunicatives dins de l’aula.

- tallers
- uBinding

ÀMBIT MATEMÀTIC
Àrea de matemàtiques

COM ES TREBALLA?

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI
Àrea de coneixement del medi
natural i coneixement del medi
social

- Projecte d’innovamat.

COM ES TREBALLA?

- Tauletes digitals
-

Projectes

- SITUACIONS del dia a dia
- Experimentació

ELS DIFERENTS ÀMBITS
ÀMBIT ARTÍSTIC
Àrea d’educació artística:
visual i plàstica, música i

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS

Àrea d’educació en valors socials
icívics.

dansa.

COM ES TREBALLA?

Talllers art
Música

ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Àrea d’educació física.

COM ES TREBALLA?
- Jocs de taula i treball cooperatiu
- Rotllana

ÀMBIT DIGITAL
ÀMBIT APRENDRE A
APRENDRE
ÀMBIT AUTONOMIA I
INICIATIVA PERSONAL

MATERIALS EMPRATS

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ
❏ TREBALL EN DIFERENTS AGRUPAMENTS.
❏ LA ROTLLANA
❏ TALLERS

❏ ELS ARXIVADORS.
❏ LA LLIBRETA VERMELLA D’EXPRESSIÓ ESCRITA.

❏ INNOVAMAT

❏ LA LLIBRETA VIATGERA

❏ UBINDING.

❏ MEMÒRIA USB.

❏ LECTURA A L’AULA.
❏ PROJECTES
❏ RELIGIÓ/JOCS DE TAULA
❏ ANIVERSARIS
❏ HIGIENE I EDUCACIÓ FÍSICA.

HORARI

ASPECTES ORGANITZATIUS GENERALS
❑

CALENDARI DEL CURS: veure la pàgina web del centre.

❑

ENTRADES I SORTIDES PUNTUALS: Justiﬁcació
absències per escrit. L’assistència a l’escola és
obligatòria. Demanem puntualitat tant per entrar com
per sortir i no coincidir amb el següent grup.

❑ BOSSA PETITA per l’esmorzar i BOSSA GRAN a principi
de setmana amb la carpeta.
❑ Cal posar una veta a la bata. S’emportarà a casa només
en cas que estigui bruta.

ASPECTES ORGANITZATIUS GENERALS
❑ ESMORZARS SALUDABLES: Evitar làctics o brioxeria

industrial. Dimecres dia de la fruita.
❑ No està permès joguines ni aparells electrònics, com

rellotges digitals.
❑

ENTREVISTES AMB LA TUTORA: Intensiu d’entrevistes al febrer.
L'horari d’atenció a les famílies: Dimarts a les 12.30h

❑

INFORMES d’avaluació desembre, març i juny.

❑

REUNIONS D’AULA: inici de curs i la segona al 2n trimestre.

ASPECTES ORGANITZATIUS GENERALS
❑ CAL PORTAR AMPOLLA D’AIGUA I CARMANYOLA. Evitar

els plàstics d’un sol ús, així com ampolles que puguin fer
ús amb autonomia.
❑ PEDICULOSI. Important prevenció.
❑ AUTORITZACIONS per recollir un germà i de
medicaments.
❑ TUTORA a qui primer us heu d’adreçar.
❑ SECRETARIA: Qualsevol canvi de dades personals a
secretaria.

SORTIDES
✔ Sortida d’art: PaRC Güell (falta determinar la data)
✔ Projecte si s'escau
✔Teatre en anglès a la fàbrica: pendent (juny)
✔espectacle a la massa (falta determinar la data)

COLÒNIES
✔ DATES: 5, 6 i 7 d’octubre del 2022
✔ ON ANEM? Castell de Fluvià. Sant Esteve de Palautordera.

Castell de Fluvià

DELEGATS/DES DE CLASSE
Es necessiten dos mares o pares voluntaris
per aquest càrrec.

PRECS I PREGUNTES
SI TENIU ALGUN DUBTE DE CARÀCTER GENERAL, ÉS EL

LES QÜESTIONS PARTICULARS ES RESOLDRAN EN LES

MOMENT DE PLANTEJAR-LO.

ENTREVISTES INDIVIDUALS.

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
Podreu trobar aquesta
presentació a la pàgina web deL
centre: www.masmaria.cat

