
REUNIÓ  D’AULA  P5 

CURS 2020-2021 



MESTRES 

o TUTORA P-5: 

• Anna Mateus 

            annamateus@orcajuneda.cat 

o MESTRES QUE INTERVENEN A L’AULA DE P-5: 

• Laura Recio: Llenguatge musical i reforç lectoescriptura. 



ÀREES DEL CURRÍCULUM 
1. Descoberta d’un mateix i dels altres 

 

- Hàbits, normes i rutines (normes d’aula, passar llista, calendari, el 

temps...) 

- Càrrecs: Maquinista i Bombeta. 

- Protagonista de la setmana lligat amb l’aniversari.  

- Psicomotricitat fina i gruixuda.  

- Treball de l’expressió oral. 

- El reporter del cap de setmana. 

- Consciència emocional i gestió de les emocions  

(Treball de les Emocions) 



 

2. Descoberta de l’entorn 

 -Ciències: petits experiments. 

 -TAC: Racó d’informàtica de la classe. 

       Ús de la pissarra digital 

 - Nom de la classe PROJECTE D’AULA: “Animals de la granja”  

 - PROJECTE INTERDISCIPLINARI D’ESCOLA (per decidir).   

 - Matemàtiques: 

 Càlcul mental (Quinzet),  material manipulatiu i vivencial, material 

Montessori,  regletes de cusinaire,  blocs lògics, bits d’estimació, jocs de 

taula tradicionals (bingo, domino, oca,  parxís...)i altres jocs  ( katamino , 

auf - zack, sudokus ....) 



3.    Comunicació i llenguatges 

 - Lectoescriptura: Treball del nom i els cognoms, nom dels 

companys/es, endevinalles, contes, poesia, dites dels mesos de l’any, 

entre altres tipologies textuals...  

        - Treball dels cops sil·làbics i treball dels sons de les lletres. 

 - Hàbit lector, cada dia dedicar una estona a la lectura  (recomanem la 

lectura diària a casa) 

        - Lletra de PAL i pas a LLIGADA. Importància del domini de la 

grafomotricitat i  la Direccionalitat a l’hora d’escriure les lletres en lletra 

lligada. L’Ortografia és natural ( sense normes ortogràfiques). 

        - Llengua Castellana i  ll. Anglesa (Oral a través de cançons, poemes, 

contes...) 

 - Biblioteca d’aula.  

 - Llenguatge musical: Cançons, danses, audicions, instruments.... 

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

 



• La setmana del protagonista, l’alumne explicarà un conte als seus 

companys, prèviament preparat a casa, amb l’ajuda d’algun familiar. 

• L’activitat durarà  aproximadament de mitja hora – una hora. 

• Pot venir qualsevol membre de la família,  tiet, avi, .... 

• Titelles, disfresses,  cançons , objectes diversos, ... 

• Amb aquesta activitat pretenem :  

 Conèixer els contes clàssics. 

 Formar un hàbit lector. 

 Treballar l’expressió oral. 

 Que coneguin estructures literàries ( presentació , nus i 

desenllaç, principis, finals ... 

 Potenciar la creativitat i imaginació. 

 Treballar conjuntament família- infant. 



LA CAPUTXETA 



METODOLOGIES I DINÀMIQIES A L’AULA 

o TREBALL PER RACONS : Grafisme, matemàtic, llengua, joc simbòlic, 

construccions... (Aprenem tot jugant, aprenentatge més lúdic) 

o   TREBALL DE PROJECTES: D’AULA I D’ESCOLA  

o DESDOBLAMENT DEL GRUP I TREBALL EN PETIT GRUP  lectura- escriptura, 

lògica-matemàtica i experiments... 

o PISSARRA i PANTALLA DIGITAL: Activitats interactives. 

o DEURES :  Els divendres a partir del gener. Acompanyament per part dels 

pares en aquest nou repte dels deures. 

 



ELS RACONS 

Aprenem tot jugant... 





TREBALL DE LECTO-ESCRIPTURA 
 

 

 

 És un dels principals reptes educatius 

 

 Treball de diferents tipologies textuals  (conte, endevinalla, recepta, 
poema, dita…) 

 

 Treball de la consciència fonológica (EL SO DE LES LLETRES) 

 

 Relació amb l’entorn social ( aprenentatge significatiu i vivencial) 

 

 Respectant el ritme de cadascú 

 

 Introducció a la lletra lligada. 

 

 Lectura diària des de casa. 

 

 

 

 



INFORMACIÓ  

HORARI DE PATI: 10:15 - 10:45 

SORTIDES ESCOLARS: Les Obagues: prevista pel 29 d’0octubre 

                                       Pel poble i entorn proper (grup estable) 

DOCUMENTACIÓ I INFORMACIONS DIVERSES. 

• Entrevistes de seguiment (presencials o telemàtiques) 

• Informes ( 2 durant el curs, GENER I JUNY) 

• Comunicació família-escola a través del correu de la mestra                                          

(annamateus@orcajuneda.cat), telèfon de l’escola ( 973150101) o 

mitjançant notes escites. 

• QUOTA DE MATEIAL: 40€ 

         EN CAS DE CONFINAMENT: 

 - Enviarem tasques els dilluns que es podran entregar durant tota la setmana. 

 - videotrucades en petit grup ( dilluns i dijous a partir de les 11:00h ) 

 

 



P.5   


