
REUNIÓ D’AULA P3 

CURS 2020 - 2021 



MESTRES 
o     TUTORES P3: 

•P.3-A: Eli Hidalgo,  elihidalgo@orcajuneda.cat  

•P.3-B: Maria Inglada, mariainglada@orcajuneda.cat 

 

o      MESTRES QUE INTERVENEN A L’AULA: 

• Eva Seró : TEI  

• Laura Recio: música, laura.re@orcajuneda.cat  
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DINÀMICA  D’AULA 
o      ÀREES DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL: 

 

 

1. Descoberta d’un mateix i dels altres 

-Hàbits, normes i rutines (introducció hàbits compartits família-escola). 

- Fomentem l’autonomia en tot el procés d’aprenentatge. 

-Càrrecs. Maquinista i bombeta. 

-Emocions lligades als contes i a les vivències dels infants:    

Protagonista de la setmana i  aniversaris (fil de vida): FAMÍLIA.  

-Psicomotricitat fina i gruixuda. 

-Què m’expliques? Treball de l’expressió oral. 

 

 



DINÀMICA D’AULA 
o      ÀREES DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL: 

2. Descoberta de l’entorn 

 

 -Ciències: a base d’experimentació. 

 -TIC: racó a final de curs. 

 - Nom classe: per decidir encara (animals de la  

         Granja escola de Les Obagues. 

 - Projecte de l’escola : per decidir. 

 - Càlcul manipulatiu ,  bits d’estimació (Segarra) 

 i tercer trimestre càlcul mental (quinzet).  

 

 

 

 

 

 

 



3. Comunicació i llenguatges 

 

 -El nom , nom dels companys/es ,   

        endevinalles, contes, poesia... Lletra de PAL. 

 

         -Treball dels sons de les lletres, treball dels  

           cops sil·làbics. 

 

 -Llenguatge musical. Cançons, danses, audicions, 

         instruments....  

 

 -Llenguatge plàstic. Tècniques : ceres,  modelatge, pintures, 

estampació. Racó... 



DINÀMICA A L’AULA 
 

o RACONS (per normativa de covid ‘19 es faran de moment a cada classe). 

o GRUP – CLASSE:  

o ASSEMBLEA 

o FEM ACTIVITATS PRÈVIES AMB MATERIAL QUAN EXPLIQUEM UN 

CONCEPTE NOU. 

o MOLT SUPORT VISUAL, GESTOS I CANÇONS. 

o PODREU CONSULTAR-HO AL BLOC. 

 

 

 



CARACTERÍSTIQUES DELS RACONS 

• L’alumnat pot escollir l’activitat a realitzar. 
 
• Hi ha un canvi en l’organització de l’espai, del temps i 

de l’estructura de grup (treball en petits grups 
simultanis respectant el grup bombolla). 

 
• Incorporació d’estris no específicament escolars (que 

formen part de la seva vida quotidiana). 
  
•  Es consideren el nen i la nena com a persones actives. 
  

 



PER QUÈ FER RACONS? 

• Per respectar el ritme de treball. 

• Per aconseguir més autonomia. 

• Per responsabilitzar els nens i les nenes. 

• Per facilitar la diversificació de relacions. 

• Per estimular el raonament lògic i deductiu a 
partir de l’experimentació. 

• Per desenvolupar l’esperit de recerca. 

• Per potenciar el treball sense necessitat de 
pautes immediates: memòria.  

 



INFORMACIÓ 
o TELEGRAM Canal Escola Manuel Ortiz:  

* MIREU CARTA INFORMATIVA 20-21:HI HA  TOTA INFORMACIÓ  DEL CURS. 

https://t.me/escola_manuel_ortiz 

o BLOC DE L’ESCOLA 

https://agora.xtec.cat/ceip-orca/ 

Trobareu aviat el vídeo de l’adaptació de P.3! 

o CALENDARI ESCOLAR 

- Sortides pel poble. 

- Sortides  fora vila en funció de l’evolució de la pandèmia. 

o DOCUMENTACIÓ I INFORMACIONS DIVERSES 

• Quota de material. A partir de l’octubre 60€. 

• DIJOUS: DIA DE LA FRUITA (Cal portar-ne a l’esmorzar). 
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P.3 A – P.3 B 
GRÀCIES PER LA VOSTRA  ASSISTÈNCIA!!! 


