
 

Comença un nou curs!



Amb qui estaran els vostres fills?



Enric                           
                                          Engràcia
Ariadna
                               Carme M.     
  Carme R.                   
                        Anna      Queca

   Aurora                           Albert



Què volem aconseguir?



El millor 
pels vostres 
fills i filles



Que 
siguin 

autònoms



Que 
siguin 
crítics



Que superin dificultats



Que cooperin



Que s’escoltin



Que participin



Que dialoguin



Que siguin feliços



Com ho farem?



Respectant els seus ritmes



Valorant 
el seu 
esforç



Respectant les  seves necessitats



Escoltant         

les seves 

inquietuds



Aprofitant tots els recursos i persones



Aprenent 
fent



Fent de guia



Desenvolupant 

la seva 

creativitat



Treballant dia a dia



Llegint i escrivint



Investigantt



        Fent-nos           preguntes



Resolent problemes  



Contextualitzant l’aprenentatge



Coneixent i 
desenvolupant les seves 

emocions



Respectant les seves diferències



Potenciant 
les seves 

capacitats



Com els 
podeu 
acompanyar?



Doneu-los suport



Animeu-los



Doneu-los temps                            
per a ells 

                   i 
       les seves coses



Gaudiu amb ells



Llegiu amb ells



No els angoixem 
ni ofeguem



Confieu    
     en      
    ells



Participeu de 
l’escola

Vingueu sempre 
que vulgueu



Tutors i mestres especialistes

✓ Ariadna Esquefa: Tutora de 6è A

✓ Carme Mata: Tutora de 6è B

✓ Albert Doy: Tutor de 6è C

✓ Anna Torralbo: English teacher

✓ Enric Serras: Educació musical

✓ Engràcia Navarro: Formació religiosa

✓ Carme Rossell: Educació física

✓ Aurora Cruz: Aula de suport

✓ Queca Hosta: Aula de Plàstica



Les especialitats



Hàbits de treball: objectius

o Mantenir una actitud positiva a classe: 
d’atenció, respecte, interès, motivació,...

o Adquirir esperit de superació, de recerca, 
d’iniciativa, d’esforç, de cooperació,...

o Consolidar els hàbits d’estudi i de treball.

o Adquirir hàbits d’organització personal i de 
responsabilitat (horaris, agenda, tasques, 
puntualitat...)



Com treballem...



o Representa una eina de comunicació entre la 

família i l’escola.

o És imprescindible per estar ben organitzats.

o Cal anotar bé les feines a fer i les feines acabades.

o L’alumne/a l’ha de portar sempre (escola i casa).

o Cal mantenir-la neta i fer-ne un bon ús.

o Continuaran disposant de l’agenda de classe a  

internet (calendari de Google).

o Us permetrà saber puntualment què es demana 

als noi i noies i en quins terminis.



Horari 6è A  Tutora: Ariadna Esquefa

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9 a 10 LL. CATALANA MATEMÀTIQUES
        LECTURA

      PLÀSTICA

MATEMÀTIQUES/
LL. ANGLESA

LL.CATALANA

10 a 11 MATEMÀTIQUES LL. CASTELLANA
MATEMÀTIQUES/

LL. ANGLESA
LL. CATALANA

11 a 11:30

11:30 a 12:30 LL. ANGLESA MÚSICA MATEMÀTIQUES MEDI E. FÍSICA

12:30 a 13 ACT. COMPL/SEP ACT.COMPL. ACT. COMPL/SEP ACT. COMPL

15 a 15:45 MEDI

MÚSICA

MEDI

VALORS/RELIGIÓ

LL. CASTELLANA

LL. ANGLESA

LL. CASTELLANA MEDI

15.45 a 16:30 LL. CATALANA TUTORIA



Horari 6è B Tutora: Carme Mata

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9 a 10 LL. CATALANA MATEMÀTIQUES LL. CATALANA
         LECTURA

      PLÀSTICA

MATEMÀTIQUES/ 
LL. ANGLESA

10 a 11 MATEMÀTIQUES LL. CASTELLANA
LL. CATALANA MATEMÀTIQUES/ 

LL. ANGLESA

11 a 11:30

11:30 a 12:30 E. FÍSICA LL. ANGLESA MÚSICA MATEMÀTIQUES TUTORIA

12:30 a 13
 

ACTIV. COMPL
ACTIV. 

COMPL/SEP
ACTIV. COMPL

ACTIV. 
COMPL/SEP

15 a 15:45

MEDI

VALORS/RELIGIÓ LL. ANGLESA LL. CASTELLANA

       MEDI

LL. CASTELLANA

15.45 a 16:30 LL. CATALANA MEDI MÚSICA



Horari 6è C Tutor: Albert Doy

Dilluns
Dimarts

Dimecres
Dijous

Divendres

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9 a 10 LL. CATALANA MÚSICA
MATEMÀTIQUES/ 

LL. ANGLESA

CATALÀ

LECTURA

PLÀSTICA

10 a 11 MATEMÀTIQUES LL. CASTELLANA
MATEMÀTIQUES/ 

LL. ANGLESA

11 a 11:30

11:30 a 12:30 MEDI MATEMÀTIQUES E. FÍSICA LL. ANGLESA MATEMÀTIQUES

12:30 a 13

15 a 15:45 MÚSICA

MEDI

LL. CATALANA LL. CASTELLANA LL. ANGLESA

15.45 a 16:30 LL. CASTELLANA
VALORS / 
RELIGIÓ

MEDI TUTORIA



Les aules dels vostres fills



o Consisteix a dedicar un temps per ajudar els nens i nenes en aquells aspectes 

que més els costen.

o Aquest reforç serà puntual i variable, en funció de les necessitats de cada 

alumne/a.

o L’alumnat que no precisa d’aquest suport, en el mateix horari, farà activitats de 

consolidació dels aprenentatges corresponents. Hi dediquem 1 h setmanal 

repartida en dos franges de ½ h de català i matemàtiques.

o Els dimarts i dijous l’AMIPA de l’escola subvenciona  aquesta franja d’horari de 

12:30 a 13 h fent activitats complementàries .

Suport educatiu personalitzat



• Desdoblament en dos grups  en dues sessions setmanals. 

• La meitat del grup es queda a la classe fent Matemàtiques, 
mentre que l’altre part del grup fa Anglès.

• Aquestes sessions es dedicaran especialment a resolució de 
problemes i raonament lògic,  de l’àrea de Matemàtiques. Pel 
que fa a l’àrea d’anglès, l’objectiu és millorar l’expressió oral.

Desdoblaments



Treballem en desdoblament



Franja internivell 
Docència compartida

•  Franja internivell: Durant dues hores de l’horari lectiu, tots 
els alumnes de 6è estaran fent les mateixes matèries, amb la 
finalitat de poder utilitzar aquesta franja horària per fer 
activitats compartides de la matèria que creiem més adient o 
realitzar un projecte.

• Docència compartida: Durant quatre hores de l’horari lectiu, 
hi haurà dos mestres treballant amb el mateix grup.

• Els nostres alumnes treballaran amb la tècnica de 
l’aprenentatge cooperatiu, faran projectes, treball per grups 
o per parelles i treball individual.



✓ Continuem amb Google Apps del propi centre. Accés a gmail, drive i calendari.

✓ Utilització del Classroom: eina per crear i rebre tasques a través de Google 
apps.

✓ L’espai Moodle, una eina per a l’estudi de diferents àrees.     

            http://agora.xtec.cat/ceip-escoladelmar/moodle/

✓ Cal disposar d’un ordinador amb bon funcionament a casa per fer aquests 
treballs, o preveure l’ús de la biblioteca municipal per realitzar-los. 

Aprenentatge on line

http://agora.xtec.cat/ceip-escoladelmar/moodle/


✓ Us recordem que cal seguir les normes de la circular d’inici de curs: 

puntualitat, material de classe, roba d’Educació física, malalties, deures, 

etc. Es pot consultar al web de l’escola o demanar-la en format paper a 

secretaria.

✓ Assistència: Recordeu que les faltes han de ser justificades  per escrit. Els 

alumnes no poden sortir sols durant l’horari escolar. En cas de necessitat, 

haureu d’avisar per escrit i recollir el nen o nena a secretaria.

Normes de funcionament



Entrevistes família-mestres

✓ Al llarg del curs es farà, com a mínim, una entrevista amb el/la tutor/a. 

✓ Podeu contactar, sempre que ho necessiteu, amb els/les tutor/es a través 
de l’agenda o directament a través del telèfon o correu electrònic de 
l’escola.

            Horari: dilluns de 13 a 14 h

Informes
A finals de cada trimestre, es donarà als pares, un informe valorant 
l’adquisició d’aprenentatges dels alumnes. 

✓ Signatura de proves
✓ Caldrà retornar les proves signades per un dels dos pares o tutors, amb 

bolígraf.

Relació família - escola



Sortides

1r trimestre
 3 d’octubre Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya Terrassa

 30 d’octubre Teatre Quotidianismes Vilassar de Dalt

6 de novembre Taller de circ a l’escola Escola

2n trimestre
14 de gener Teatre Mur Vilassar de Mar

13 de febrer
Museu de la història de la ciutat i barri gòtic

Barcelona

20 de febrer Caminada de convivència i hàbits saludables Vilassar de Dalt

3r trimestre
22 d’abril Teatre en anglès Vilassar de Dalt

12 de maig Teatre: Mon pare és un ogre Vilassar de Dalt

Del 8 al 12 de juny Colònies: “Casa Aina” Canillo (Andorra)



Tingueu en compte...

✓ Com sempre, us farem arribar les autoritzacions de les sortides. Us 

preguem les retorneu degudament signades, en els  terminis  marcats.

✓ En cas que el vostre/a filla/a no pugui assistir a una sortida, per causa 

justificada, se us retornarà l’import corresponent a la sortida en 

qüestió (penseu que aquest no correspon al pagament trimestral).

✓ A l’escola ja fem fotografies de totes les sortides i les pengem al web 

del centre. Per aquest motiu, us preguem que els nens i nenes no 

portin cap dispositiu mòbil electrònic.



PROVES DE LES COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES 20,21,22 ABRIL 2020



✓ Abans del període de preinscripció visitarem amb els nens i les nenes 
els Instituts de Vilassar de Mar.

✓ En aquest mateix període podreu assistir també a la jornada de portes 
obertes per a les famílies.

✓ Quan surtin les disposicions del Departament per a la preinscripció, les 
tutores informarem puntualment a alumnes i famílies.

✓ En acabar el curs des de l’escola farem una reunió de traspàs 
d’informació entre les tutores i els Instituts de Vilassar al que vagin els 
vostres fills.

Pas a secundària



Podeu tornar a veure aquesta presentació en el blog d’aula de  sisè a la 

web de l’escola:

www.escoladelmar.cat



Juguem al kahoot

✓ Entreu al navegador amb el vostre telèfon mòbil

✓ Escriviu i aneu al web: kahoot.it

✓ Espereu el número de pin per a poder entrar

✓ Poseu el vostre nickname o nom

                  

             I a jugar!


