
Curs 2018-2019



 Tutores:Marta Labartra (A) Núria Caldú / Elena Gené  (B)

 Mestra d’anglès i plàstica: Montse Mora 

 Mestra de música: Helena Krytsova  

 Mestre d’educació física: Jordi Calderó

 Mestra d’educació especial i suport a l’aula:    Laura Gamero

 Mestre de religió: Albert Marsol

   MESTRES QUE INTERVENEN 
A LES AULES DE 5è



      HORARI 5è A



   HORARI 5è B



  

 LLENGUA CATALANA

1 sessió de GRAMÀTICA    

1 sessió d’ORTOGRAFIA   (quadern) 

1 sessió de COMPRENSIÓ LECTORA (quadern )

Als racons, EXPRESSIÓ ESCRITA (tipologies textuals)

EXPRESSIÓ ORAL, en petit grup 

LECTURA (individual, col·lectiva...)



   LLENGUA CASTELLANA

La COMPRENSIÓ LECTORA, l’ORTOGRAFIA, la 

GRAMÀTICA i l’EXPRESSIÓ ESCRITA es treballen 

amb el  quadern. 

    (2 sessions setmanals).

Als racons, EXPRESSIÓ ESCRITA .

EXPRESSIÓ ORAL, a l’àrea d’EDUCACIÓ FÍSICA.

LECTURA (individual, col·lectiva...)



       LLENGUA ANGLESA 

Els diferents blocs de l’àrea es treballaran: 

 A les dues sessions setmanals 

 A les sessions de SPEAKING (grup partit)

 A l’àrea de VISUAL i PLÀSTICA 



2 sessions  DE CONCEPTES

1 sessió de RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

(Mètode DECA) (grup partit)

Als racons, GEOMETRIA  (grup partit)

RAPIDESA DE CÀLCUL MENTAL, PROBLEMES DEL 

QUINZET, PROBLEMES CANGUR i P.A.I.

     MATEMÀTIQUES 



CONEIXEMENT DEL MEDI

1h 30m MEDI SOCIAL 

 currículum: història, geografia…  

 1h 30m MEDI NATURAL  a partir de REPTES. 



 Activitat INTERNIVELLS: 5è i 6è 

 6 REPTES DIFERENTS al llarg del curs:

1) IMATGE I SO – Jordi Calderó

2) PLANTS AND FRUITS – Montse Mora

3) EXPERIMENTACIÓ – Marta Labartra

4) PROJECTE ESCOLA – Núria Caldú / Elena Gené

5) ENTORN  - Sílvia Salas

6) CIRCUIT ELÉCTRIC – Xavier Sangenis 

 Cada repte té una DURADA DE 4 

SESSIONS/ROTACIONS



 

SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT 
(SEP)

I
EDUCACIÓ ESPECIAL (EE)

El SEP  suport personalitzat (petits grups)   

- En horari escolar: dues hores setmanals. Quan som dos 

mestres a l’aula, la tutora atén els alumnes individualment 

(REFORÇ ESPECÍFIC).

- En horari extraescolar: dilluns  12.30 a 13.30.  

o La mestra d‘educació especial atén els alumnes que ho  

necessiten.

o EAP. Psicopedagoga un dia a la setmana.



   A LES NOSTRES AULES DE 5è: 

A part dels quadernets i activitats complementàries, 

també 

s’utilitzen FULLS QUADRICULATS DE COLORS. També 

s’introdueix el treball en FOLI BLANC.  Al final del 

trimestre es recollirà tot junt a l’àlbum. 

Cada alumne té la seva CARPETA CLASSIFICADORA, 

que cal utilitzar 

correctament per tenir-ho tot ben organitzat. 

 Cal fer un bon ús de l’AGENDA per tenir al dia totes 

les feines. És recomanable revisar-la ja que és el mitjà 

de comunicació entre la família i l’escola, a més a més 

del correu electrònic. 

 



  Els DEURES no tindran un dia fixat. Tindran caràcter 

de suport al que s’ha treballat a l’aula.

Anirem fent PROVES cada quan es consideri oportú 

(sempre s’avisa als alumnes amb molta antelació) per 

veure el grau d’assoliment dels objectius proposats i, 

si cal, canviar alguna metodologia de treball. Es 

continuarà avaluant per DIMENSIONS. 

  Continuem fent exercicis de KINESIOLOGIA que, 

com ja sabeu, forma part de la nostra identitat i 

afavoreix un treball més global i més eficaç, 

connectant les diferents àrees cerebrals. 



 El TREBALL EN EQUIP que potenciem, ja sigui a les 

hores de racons o a l’hora de fer projectes, promou la 

col·laboració, permet compartir coneixements i potencia 

la iniciativa i la responsabilitat. D’aquí ve la gran 

importància de fer grups cooperatius. 

 Impliquem a les famílies en l’aprenentatge de 

l’alumnat i en la vida diària de l’escola, a través del 

suport en activitats, sortides... Us recordem que 

disposem d’una BORSA DE FAMÍLIES per fer aquest 

suport.  



SORTIDES I ACTIVITATS
 SORTIDES: 

PRIMER TRIMESTRE                                                         

   SEGON TRIMESTRE
- Itinerari industrial targarí (sortida local)                - 

Atletisme a Arbeca.
- Camp  d’Aprenentatge de Tremp .                           - La 

Seu a Lleida.
- Sortida a esquiar .                                                        - 

La mona

TERCER TRIMESTRE

-Bicicletada.
-Planta de compostatge.

 ALTRES ACTIVITATS: xerrada mossos d’esquadra, 

sortides a la piscina coberta, biblioteca, cinema, teatre, 

tallers al centre, participació a concursos, certàmens...



NORMES BÀSIQUES DE 
FUNCIONAMENT  

L’HORARI LECTIU és de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 

16:30.

Els ANIVERSARIS se celebren a l’escola amb 

activitats adequades a cada nivell.  

No està permès portar MÒBIL. 

L’escola no administrarà MEDICAMENTS de cap tipus 

sense la recepta mèdica i l’autorització signada de la 

família. 

En els casos d’AL·LÈRGIES, cal comunicar-ho. 

Les AUTORITZACIONS per marxar sols/es de l’escola 

només serveixen per les hores de sortida, 12.30 i 

16.30. 



Es important que aneu revisant el CORREU i la WEB 

del centre ja que és una eina important de comunicació.  

        escolammm.5e@gmail.com

     http://agora.xtec.cat/escola-mmm-tarrega/

mailto:escolammm.6e@gmail.com


MOLTES GRÀCIES 
PER LA VOSTRA 

ATENCIÓ

Elena i Marta
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