
ESCOLA NOSTRA LLAR 2020-
2021 

CINQUÈ,  
UN CURS 
DIFERENT 



➔Elena Andreo – Cinquè A 
◆Espai: aula 3r pis 

 

 

➔Mercè Falguera – Cinquè B 
◆Espai: aula 3r pis 

 

 

➔Jordi Machí – Cinquè C 
◆Espai: aula  3r pis 

 
 

  

L’EQUIP DE REFERÈNCIA 



El grup de convivència farà totes les 
matèries amb l’adult de referència, excepte: 

 
➔ Educació Física 
◆ Juan Carlos Flores 

 

➔ English 
◆ Pilar Olalla 

ELS ESPECIALISTES 



❏Valorar la higiene i la salut ,concienciant l’alumnat de la 

importància de la prevenció (Covid-19). 

 

❏Conèixer i apreciar les normes de convivència i aprendre a obrar 

d’acord amb elles. 

 

❏Ser responsables dels seus estris personals i respectar el 

material de la classe. 

 

❏Desenvolupar les seves capacitats afectives en tots els àmbits de 

la personalitat i en la seves relacions amb la resta, així com una 

actitud contrària a la violència , als prejudicis de qualsevol tipus i 

als estereotips sexistes. 

 

OBJECTIUS DEL CURS (PERSONALS) 



❏ Aprendre a empatitzar amb els/les companys/es i  respectar-se 

mútuament. 

 

❏ Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de 

responsabilitat en l’estudi, així com actituds de confiança en si 

mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interès i 

creativitat en l’aprenentatge i esperit emprenedor. 

 

❏ Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de 

conflictes. 

 

OBJECTIUS DEL CURS (PERSONALS) 



 

❏Conèixer i utilitzar de manera adequada les llengües i seguir 

treballant  els hàbits per a la lectura. 

 

❏ Aprofundir en l’ortografia arbitrària. 

 

❏Desenvolupar la competència matemàtica i aplicar-la en la 

vida diària. 

 

❏Adquirir en la llengua estrangera la competència comunicativa 

bàsica que els permeti expressar i comprendre missatges 

senzills i desenvolupar-se en situacions quotidianes. 

 

 

OBJECTIUS CURRICULARS 



 

❏Interessar-se per la recerca i investigació en totes les àrees. 

 

❏Iniciar-se en  el classroom com a eina d'aprenentatge. 

 

❏Ajudar a desenvolupar un esperit crític a l’alumnat en les 

tecnologies. 

 

❏Utilitzar l’Educació Física i l’esport com a mitjans per a afavorir 

el desenvolupament personal i social. 

 

OBJECTIUS CURRICULARS 



Els deures estan pensats per acompanyar el que 

es va treballant a l’escola.  

 

Habitualment seran de: 

1. EMAT 

2. TDI 

3. Quadernet de llengua  

(sistematització en previsió  

d’un nou confinament). 

1. English 

TASQUES PER FER A CASA 



1.Ser conscients que sou els primers agents educadors dels 

vostres fills i filles i que, per tant,  la col·laboració mútua 

és imprescindible per afavorir el creixement integral dels 

infants. 

2.Col·laborar en el seu procés d’aprenentatge aportant 

materials, participant en algunes activitats (enguany de 

manera indirecta), respectant les normes i l’organització 

de l’escola. 

3.Tenir cura de NO portar l’infant a l’escola si presenta 

qualsevol símptoma compatible amb la pandèmia. 

OBJECTIUS DE LES FAMÍLIES 



És important... 

 

❏Donar pautes de conducta i hàbits similars als de 

l’escola. 

❏Atorgar responsabilitats als infants a casa. 

❏Portar totes les pertinences ben marcades. 

❏Tenir molt en compte els horaris de dormir, TV... 

❏Dedicar temps a la conversa i l’acompanyament. 

❏Supervisar, si s’escau, l’agenda i d’altres materials que 

hagin de portar a l’escola. 

LA IMPORTÀNCIA DEL BINOMI  
FAMÍLIA-ESCOLA 



Farem les sortides que puguem sempre respectant els grups de 

convivència. 

 

A mesura que el curs vagi avançant, s’estudiarà si les colònies són 

viables. 

 

 

*Us mantindrem informats de qualsevol novetat que hi hagi al 

respecte, tenint en compte els protocols que s’han de seguir, 

així com l’evolució de la pandèmia.  

 

SORTIDES 



❏S’entregaran a les famílies 3 informes durant el curs. 

 

❏Les reunions es faran telemàticament. L’horari serà el següent: 

❏ Dijous de 12:30h. a 13:30h. 

 

❏Enguany cal portar: 

❏1 maxi-rotlle de paper de cuina. 

❏L’esmorzar en carmanyola (no en paper d’alumini). 

❏1 cantimplora o ampolla d’aigua reutilitzable. 

❏1 bosseta de paper amb nanses per guardar la mascareta 

❏1 mascareta de recanvi. 

ALTRES INFORMACIONS  



❏Cal portar mascareta neta a diari. 

 

❏Enguany NO es poden portar regals d’aniversari. 

 

❏Només podran utilitzar els lavabos de tercer amb tot el que això implica 

de logística i hàbits. 

 

❏És imprescindible que prengeu la temperatura cada dia als vostres 

infants abans de venir a l’escola. 

 

❏En cas de detectar algun símptoma al centre (febre, tos, mocs, mal de 

coll, mal de cap, dolor muscular, etc) s’engegarà el protocol previst pel 

Departament i se us avisarà. Cal que vingueu amb celeritat.  

ALTRES INFORMACIONS 



❏Els espais de patis estaran parcelats i seran rotatius. 

❏Des de l’escola s’està treballant per si cal fer un nou confinament. En 

aquest cas treballarem amb el classroom, l’EMAT i els quadernets de 

llengua. 

 

❏Les entrades i sortides a l’escola es faran de manera esglaonada. En el 

cas de 5è: 

Entrades: per la porta d’emergència a les 8:50h. i 14:50h. 

Sortides: per la porta d’emergència a les 12:20h. i 16:20h. 

 

❏Cal que els infants retornin a l’escola les llibretes, carpetes i arxivadors 

que es van endur el curs passat. 

❏És necessària una bata per fer art.  

ALTRES INFORMACIONS 



 

 

 

Recordeu que si teniu qualsevol consulta o dubte, ens podeu enviar un 

correu electrònic a: 

5a@escolanostrallar.cat 

5b@escolanostrallar.cat 

5c@escolanostrallar.cat  

Moltes gràcies per  
la vostra atenció i col·laboració! 
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