
Benvinguts /des 

REUNIÓ INICI DE CURS

Escola Manuel Ortiz i Castelló- JUNEDA 



MESTRES TUTORS/ES HORA D’ ATENCIÓ PARES

 5è A - Pepita Llobera dijous a les 11,15 h 

 5è B - Jaume Grimau dimecres a les 12,30 h 

 5è C - Jordi Vicens dijous a les 15,45 h  

 Mercè Farran dimecres 15,40h

 6è A - Anna Rosinach dijous a les 9,45 h 

 6è B - Rosa Perera               dilluns a les 13 h  

 6è C - Irene Vico                  dimarts a les 11,15 h

Mònica Aymerich dijous a les 12,30h

 Consol Badia dimecres a les 15,00h

EQUIP DIRECTIU

Directora:  Cristina Reñé / Cap d’Estudis:  Consol Badia / Secretària:  Mercè Farran



 Assistir diàriament a classe i amb puntualitat.

 LES FALTES D’ASSISTÈNCIA i els retards s’han de justificar a l’agenda o bé

amb justificant.

 L’AGENDA s’ha de portar cada dia, així com els estris i materials necessaris per

a dur a terme les activitats.

 ACTIVITATS I TASQUES, els alumnes han de realitzar les activitats de

recerca, d’ampliació d’informació, de reforç dels aprenentatges, etc ... que els

demana el mestre fora de l’horari lectiu.

 LES REUNIONS amb la família es duran a terme després de la 1a avaluació

(gener-febrer). La cita es farà prèviament mitjançant l’agenda escolar i els

pares/mares ho hauran de confirmar. L’entrevista pot ser presencial o

telemàtica ( es concretarà amb la família en el seu moment)

 ELS COMUNICATS a les famílies ja siguin del centre o concretament de Cicle

Superior es faran per correu electrònic, per la web i Telegram. i/o agenda.



A través de circulars informatives. 
Per telèfon. 
Mitjançant els correus electrònics. 
Videoconferències a través del Google Meet. 
Mitjançant el canal Telegram: 
https://t.me/escola_manuel_ortiz 
Mitjançant la pàgina web: 
https://agora.xtec.cat/ceip-orca/ 



 LA QUOTA per material i activitats diverses és 40 €. Els alumnes matriculats

nous aquest curs és de 60€. Es destinen a :

- fotocòpies

- material de plàstica

- llibreta de biblioteca

- sortides i/o tallers a llocs de Juneda : Obagues, Termosolar, Museu...

 DOCUMENT D’INCIDÈNCIES – S’aplicarà en els següents casos:

- Quan un alumne, intencionadament faci malbé material de l’aula, mobiliari,

instal·lacions de l’edifici en general.

- Quan un alumne, sovint, provoqui conflictes greus entre companys.

- Quan un alumne falti al respecte als professors.

 PROJECTE INTERDISCIPLINAR DE CENTRE

“Comunicació oral ”. S’introdueix en diferents treballs a l’aula i en les diferents

àrees curriculars ( textos, lectures, decoració de l’escola, sortida ...)



LES SORTIDES, ACTIVITATS I TALLERS 
DURANT EL  1r. TRIMESTRE, es faran   dins la localitat de Juneda i el seu 
entorn, a peu i/o  bicicleta.    Els entorns pel quals ens mourem seran:

 Camp d’Aprenentatge “Les Obagues”

 Hort de la Cistellera

 Termosolar

 La Banqueta : Els Nou Salts, 1a i 2a màquina

 Museu de Minferri

 Teatre Foment 

 Circuïts BTT

 Els rentadors

 Places : Catalunya, 1 d’octubre, ...



DATES  1r trimestre  :
Dia 10 de novembre – 6è curs  - Camp d’Aprenentatge 
Les Obagues  - Juneda . TALLER : tema Medi Natural. 
Dies 8, 9 i 10 de juny – 6è curs – Camp d’Aprenentatge 
Les Obagues / TALLER : beekeeping .
Dia 25 de novembre  - 5è curs  - Camp d’Aprenentatge 
Les Obagues – TALLER : activitat món rural i sostenibilitat .

Les activitats, sortides i/o tallers del  2n i 3r trimestre  s’ aniran  
informant al seu moment , sempre pendents de l’evolució de la 
pandèmia i les instruccions del Departament d’Educació i  
Departament de Salut .





 L’avaluació  és contínua- Es valoren tots els aspectes del 
procés

d’aprenentatge, el treball diari, la constància, la participació i 
l’interès   

 Informes – a l’acabament de cada  trimestre  es farà arribar 
un informe de progrés dels aprenentatges així com dels aspectes 
personals i evolutius .  A final de curs s’avaluaran  els 
aprenentatges  i l'assoliment de les competències bàsiques  que 
constaran a l’expedient de l’alumne.  

Les valoracions de les àrees curriculars seran  AE , AN  i AS  si 
sovint o sempre s’han resolt  satisfactòriament.  En cas contrari la 
valoració serà  NA. 



 Llengua Catalana - Llibreta, llibre digital  Weeras . 

Activitats online quadernet de treball lligat al Weeras. 

Dossier de  comprensió lectora  (CB)

 Llengua Castellana- Es treballa a partir de diferents 

tipologies textuals. 

 Llengua Anglesa- Ed.  Macmillan.  Activitats digitals.

 Matemàtiques - numeració i càlcul, resolució de problemes, 

espai i forma, mesura i estadística i atzar.  Activitats online.

 Educació musical – cultura musical.

 Educació Física- jocs i habilitats , en diferents espais. 

 Educació visual i plàstica – projectes en llengua anglesa. 

Activitats digitals.



 Coneixement del Medi Natural  i Social - Metodologia: Treball per 

projectes  .  Prioritzem l’experimentació i l’observació directa., la investigació, la recerca . A 

aprendre per ells mateixos, duent a terme un treball més significatiu i globalitzat. 

Activitats  Online.

Medi Natural
5è curs

1r trimestre – Cos, carn i ossos 

2n trimestre- Les plantes 

3r trimestre- Matèria i energia 

6è curs:

1r trimestre – Els éssers vius

2n trimestre- Salvem la Terra

3r trimestre- Màquines i  electricitat

Medi Social
5è curs :

1r trimestre  - Edat mitjana: castells i catedrals

2n trimestre - La Terra a l’univers: climes 

3r trimestre  - Estudi de la població

6è curs:

1r trimestre – Catalunya, Espanya     

Descobrim Europa 

2n trimestre- Present , passat i futur....

”Els invents al llarg del temps” 

3r trimestre- Els sectors : “Creem una empresa”



LLIBRES DIGITALS

Català, Anglès, Medi  Natural i Social,  Visual i Plàstica 

RECURSOS

That Quiz, Padlet, Kahoot, 
Baamboozle,  Plickers, ...

ENTORNS VIRTUALS

Gsuite(*) i Moodle

*Aplicacions del Chrome

*Meet

Recursos educatius 

CONNEXIONS TELEMÀTIQUES 
EN CAS DE CONFINAMENT   

Enviament de tasques : dilluns

Connexió telemàtica (classe MEET)  

dilluns, dimarts i dijous 
Hora : d’ 10h a 11h 




