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Ordre del dia 

1. Objectius 

2. Organització 

3. Funcionament de les àrees 

4. Sortides 

5. Avaluacions 

6. Com podem incidir les famílies en el treball escolar? 

 
1.Objectius 

 

Alumnes 

Desenvolupar l’autonomia personal, ja que som a la colla de grans. 

Consolidar hàbits de comportament i saber estar a l’aula. 

Fomentar el treball de qualitat tant a l’escola com a casa. 

Millorar les competències en el treball cooperatiu. 

Afavorir la cohesió de nivell. 

 



Mestres 

Acompanyar en el procés educatiu dels vostres fills, educar des dels valors i des 

de la vessant acadèmica. 

Valorar i atendre els diferents ritmes d’aprenentatge i maduratius dels alumnes. 

Generar un entorn agradable perquè es pugui donar aquest procés.  

 

Famílies 

Ser conscients que sou els primers educadors dels vostres fills/es. 

Acompanyar als vostres fills en el seu procés d’aprenatge. 

 

2.Organització 
 

Mestres del grup classe 

Pilar Vidal 

Cristina Colls 

Matemàtiques, Català, Castellà, Taller d’investigació (Medi),  

Art i Àgora.  

Sílvia Carbonell Música 

Xavi Sanceledonio Educació Física  

Pilar Olalla 

Pilar Vidal 

Anglès 

Altres Educació Especial (Maribel Bros) 

 
 

Comunicació  

Entrevistes personals: el dia d’atenció és els dijous de 12:30h a 13:30h 

Notificacions: a través de l’agenda escolar de l’alumne o per correu electrònic:

6@escolanostrallar.cat    

mailto:6a@escolanostrallar.cat


 
3.Funcionament de les àrees 

 

Material de treball 

Llibretes de textos i llengua ( compartides a llengua catalana i castellana). 

Llibre d’EMAT i llibres d’anglès 

Les diferents activitats s’aniran arxivant a l’arxivador de cada alumne a mesura 

que quedin acabades. A final de curs s’enquadernaran. 

El treball dels projectes de TDI-Medi i Llengua castellana es recollirà en dossiers 

que es portaran a casa un cop finalitzat el projecte. 

 

Deures 

● MATEMÀTIQUES: un o dos dies per setmana activitats del llibre EMAT. 

● LLENGUA: revisió i reescriptura de textos, exercicis d’ortografia, preparació de 

dictats, activitats de comprensió lectora. 

● DEURES COMPETENCIALS: fer recerca d’algun tema, preparar exposicions 

orals, .. 

 

● ALTRES TASQUES: lectura, passar textos a net, acabar tasques pendents. 

 

4.Sortides (vegeu calendari a la web: www.escolanostrallar.cat) 
 

 
1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r  TRIMESTRE 

Matí 

Xerrada Mossos sobre 

prevenció a Internet 

15 d’octubre 

 

Arquitectura sostenible 

17 i 18 d’octubre 

Fira de Barcelona 

 

Teatre en anglès Dràcula. A 

l’escola. 19 de desembre 

La Cobla 

12 de febrer 

Auditori de la Caixa  

 

Jojo 

Teatre Miguel Hernández. Un 

13 de març. 

 

La Glosa a l’Escola 

Gener (pendent de concretar) 

 

 

 

Would you like to know 

Sabadell? Visita al Vapor 

Buxeda (Anglès)  

29 d’abril 

 

Educació Viària. Sessió teòrica 

i sessió pràctica (pendent de 

concretar) 

Gimcana Escola Industrial 

juny 

 

Activitat d’Educació Física a 

les pistes d’altetisme 

(pendent de concretar) 

Dia  

sencer 

Sortida de cohesió de Colla Jocs 

intercolla a la Salut 

(Tut.) 26 de setembre 

 

Sortida de cohesió de curs La 

Mola. (E.F/Tut.) 24 d’octubre 

 

Exposició Human bodies 

10 de desembre 

Barcelona 

Sortida al Born: 26 de març. 

 

 

Colònies Cala Montjoi 

2,3,4 i 5 de juny. 

 

 



 
5.Avaluacions 

 

Al llarg del curs rebreu tres informes: a finals de desembre, al març i al juny. 

L’avaluació és contínua i global i hi ha tres tipus d’avaluació: la inicial, la 

formativa i la final. 

 
 
 
 
 
 
6.Com podem incidir les famílies en el treball escolar? 
 

Generar un hàbit de: treball, estudi i escolta qualificant el temps de dedicació: 

●  Seguiment de l’agenda escolar i ajudar a planificar les sessions de treball i estudi. 

●  Aprofitar moments com el cap de setmana per preveure les feines programades. 

●  Tenir molt en compte el volum d’ extraescolars, horaris de dormir, TV, ... 

●  Reforçar un vincle positiu amb l’entorn escolar. 


