
BENVINGUTS AL CURS 2018-2019



Tutors: Anna Fontseca  i Xavi Berenguer
Correus electrònics:  
afontseca@zermoianesllevant.cat
xberenguer@zermoianesllevant.cat

Horari atenció famílies: Anna (dj 8:30-9:30)
    Xavi   (dj 12-13h)

Mestres especialistes:
Núria Collell (anglès i science)
Marc Martínez/Noèlia Sarret (música i robòtica)
Carlos García (educació física)
Rosa Ricart (religió)

mailto:afontseca@zermoianesllevant.cat
mailto:xberenguer@zermoianesllevant.cat


l meu fill/a comença la PREADOLESCÈNCIA, com 

és?

-Volen ser tractats com a grans, però els costa se 

responsables.

-Les noies es tornen més sensibles i tenen canvis 

d’humor, poden està irritables i a vegades mostren 

agressivitat. 

-Desenvolupen la capacitat de raonar.

-Poden aparèixer problemes d’atenció i concentració. 



 Què podem FER com a PARES durant aquesta 
etapa?

-Ensenyant-los i ajudant-los a organitzar-se.

-Valorar-los l’esforç

-Ajudant-los a enfrontar problemes i superar-los.

-Els canvis físics els afecten molt. Com a adults 

hem de tractar aquest tema amb normalitat i 

aclarir els dubtes.

-Marcar els límits en tot moment. 



PATIS



PROJECTES en català i en castellà 

,etc.



TALLER D’ESCRIPTURA

TALLER DE 
MATEMÀTIQUES

-3 Grups reduïts
-Activitats en català i en castellà
-Treball específic de comprensió lectora, expressió escrita 
a través de les diferents tipologies textuals i ortografia.

-3 Grups reduïts

-Resolució de problemes mentals i escrits

-Mecànica d’operacions

-Matemàtiques digitals→ Meth Math



LES MATEMÀTIQUES DIGITALS

app.methmath.cat

Activitat 
compartida



ROBÒTICA / ESCACS







OPTATIVES: HORT o 
TEATRE



SCIENCE      (Codocència: dos mestres a l’aula)

Mètode científic

Vocabulari específic
Expressió oral

Treball en equip

Experimentació



PADRINS I FILLOLS

Parelles formades per un alumne/a de Cicle Inicial i un o 
dos alumnes de Cicle Superior.

LLengua

Matemàtiques

Manualitats

Les tasques de padrins s’enviaran via 

Drive al tutor/a de padrins: Eugeni, 

Xavi o Anna com a data màxima el 

dijous. 



CONFERÈNCIES

• N’hi haurà dues durant el curs 

• Per la conferència caldrà presentar/fer: 

1- Un guió previ

2- Un treball escrit

3-Un suport visual

4- Realitzar una exposició oral

CATALÀ: Tema lliure

CASTELLÀ: un artista (nascut a partir del 
1500) de l’Edat Moderna o Contemporània. 



ECOLOGIA  EMOCIONAL



REMENALLIBRES

VISITA DE 
L’AUTOR

?



TALLERS DE PLÀSTICA CM/CS

Història de l’art

Confecció

Restauració

Cinema

Tabals



          Feines a casa 

-Preparació de padrins (setmanal)

-Portar informació quan es demana

-Preparació de les conferències 

    -Deures puntuals



JUGAR Y CONVIVIR

Lloc: Tenerife
Dates: Del 8 al 12 d’abril

 SORTIDES

 Colònia Vidal 21 de febrer 
Moià  8 novembre


