
CURS 17-18 

6è. B – àrtics i 
antàrtics 

6è. A - galàpagos 



Lluc F.: Tutor de 6è. A  i Especialista 
d’Educació Física  
Marta B.: Tutora de 6è. B i Anglès 
Anna: Música 
Siscu R.: Suports. 
Raúl M.: Suports  
Robert C.: Mestre d’educació especial. 
Patricia P.: Especialista d’anglès  
David G.: Castellà 

Equip docent:  

Horaris de Tutoria:  
 
Marta – Dimecres de 15:00 a 16:00  
Lluc – Dimecres 11:30 a 12:30  
Comentaris puntuals cada dia.    

Especialistes externs al centre:  
Èlia: Psicopedagoga de l’EAP [Equip d’Assessorament Psicopedagògic] 
Anna: logopeda. 



NORMES DE CENTRE: 

• PUNTUALITAT: Només 10 minuts de marge 

• SORTIDES: Dies de pluja 

• MEDICAMENTS: sempre amb autorització 

signada i recepta del metge. (Al·lèrgies)  

• ESMORZAR: Dia de la fruita + tupper  

• VALORS: Normes de centre.  



sortides:  

• CRAM: 19 de setembre. 

• TEATRE: 11 de gener.  

• PROGRAMACIÓ ESTABLE 

• SORTIDA PROJECTE: 2n. trimestre 

• VISITES D’EXPERTS:  



HORARI:  
• PROJECTE: Matemàtiques, llengua, medi, 

art,...  
(suports a l’aula) 
• ESPECIALITATS: Anglès, Música, Educació 

Física. 
• ESPAIS D’INVESTIGACIÓ: circuïts elèctrics, 

el So, Ponts i camins, ciudades invisibles 
(art), Còmic i Circ.  

• ESPAI DE COMUNICACIÓ: acció tutorial i 
experts 

• LECTURA: Premsa i lliure.  



objectius:  
Entenem l’aprenentatge com un procés viu i 

actiu d’indagació constant.  

Volem formar persones que 
siguin capaces d’entendre la 
realitat que els envolta i que 
siguin capaces d’actuar-hi 

d’una manera 
responsable i 
crítica. 

Entenem que l’escola està 
immersa en la societat a la 
què pertany i per tant no 
podem aprendre 

paral·lelament del què 

passa al món.  

Fomentar l’autonomia i 
la iniciativa 
personal els ajudarà a 

transformar les idees que tinguin 
en accions i a ampliar les seves 
habilitats socials 



Com treballem?  

• Numeració i càlcul   
• Relacions i canvi   
• Espai i forma   
• Mesura   
• Estadística i atzar 

Competència matemàtica: matemàtiques per entendre el 
món que ens envolta 



Com treballem?  
Competència lingüística:  

• Mitjà d’expressió de tot allò que 

passa a l’aula, allò què volem o 

necessitem comunicar.  

• Espais de comunicació: Conversa  

• Fomentant el plaer per la lectura. 

 



Com treballem?  
Mètode científic:  • Formulació de preguntes 

investigables 
• Experimentació 
• Control de variables 
• Rigorositat científica 
• Construcció  de  models 



Com treballem?  

Llengua Anglesa: desdoblaments  

Educació Física:  

• Samarreta de recanvi 

• Desolorant 

• “Tovalloleta” 



Com avaluem?  
• Autoavaluacions: Alumnes responsables del seu procès 

d’aprenentatge.   

• Presentació final de projecte.  

• Activitats d’avaluacions continues; explicació de processos.   



Competències bàsiques:  

• Competència matemàtica  

• Competència lingüística: catalana, castellana i anglesa.  

• RESULTATS A CASA.   

DATES: 9 – 10 DE MAIG 2018  



Aprendre a aprendre:  
BLOC: 

• Informacions importants de l’escola 

• Eina de comunicació: relació amb el 

què passa a les aules 

• Eina d’aprenentatge   DEURES: 
• Tasques puntuals  per acabar a casa o propostes per poder 

compartir a l’aula.   

Objectiu: hàbit i responsabilitat d’organitzar la seva pròpia feina.   

BIBLIOTECA: 



US NECESSITEM:  
• Sortides, tant pel poble, com amb autocar. 

• Setmana de la creativitat. 

• Experts, per treballar diferents temes que ens van 

sorgint a l’aula.  



organització VIATGE 
FINAL DE CURS:  

DATES: 21, 22, 23 de maig 

LLOC: Sorpresa!  

PROPOSTES: 

 

- Comissions? 



Transició a l’institut:  

• Reunió específica informativa del pas a 

l’institut.  

• Visita als dos instituts públics del 

municipi.  

• Visita portes obertes.  

• Escola- Institut ? 



GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ASSISTÈNCIA!  

“Un niño siempre puede enseñar tres 
cosas a un adulto: a ponerse contento sin 
motivo, a estar siempre ocupado con algo y 
a saber exigir con todas sus fuerzas 
aquello que desea.” 
                                            Paulo Coelho.  


