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Organitzatius 

Pedagògics 

Hàbits 



ORGANITZACIÓ 



ORGANITZACIÓ: 
CANALS DE COMUNICACIÓ 

ESCOLA – FAMÍLIA 
 
• 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/ 
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ORGANITZACIÓ: 
CANALS DE COMUNICACIÓ 

FAMÍLIA - ESCOLA 
 

 Agenda escolar 

 

 

 Per telèfon . Telèfons de l'escola :  973150101 / 638655094 

 

 

 Per correu electrònic:  c5001928@xtec.cat. 

escolamanuelortiz@gmail.com 

 

   Correus electrònics de les mestres. 
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FAMÍLIA - ESCOLA 

 

 Correus electrònics de les mestres de cicle mitjà: 

 

 Teresa Barrufet:  tresa.b@orcajuneda.cat 

  Noèlia Abillà: noelia.a@orcajuneda.cat 

  Margarida Cambray: margarida.c@orcajuneda.cat 

  Anna Salla: anna.sa@orcajuneda.cat 

  Carla Plana: carla.p@orcajuneda.cat 

  Anna Ricart: annar.r@orcajuneda.cat 

 

ORGANITZACIÓ: 
CANALS DE COMUNICACIÓ 



ORGANITZACIÓ 

CANALS DE COMUNICACIÓ 

RECORDEU: 

 

 

➢ Avisar a l’escola en cas de malaltia: 973150101 

 

➢ Gestions de secretaria amb cita prèvia: 973150101 



 
 
 

ORGANITZACIÓ 
Autoritzacions 

 
 Autorització drets d’imatge 

 Autorització religió / valors 

 Autorització medicaments 

 Autorització medicament al·lèrgia  

 Autorització de  sortida de l’escola dels alumnes 

 Autorització sortida de l’escola en horari de menjador escolar 

  Autorització plataformes digitals 

 Autorització proves COVID-19 
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ORGANITZACIÓ  
PATI 

 

➢ Espais: 5 espais diferenciats. 

                   Cadascú amb el seu grup estable.  

      Horari pati de 3r i 4t: de 11:15 a 11:45h 

  Esmorzars:  

 És convenient portar-ho sempre dins una carmanyola amb el  nom i 

 cognom. Es recomana que dijous  portin una peça de fruita.  



EN CAS DE CONFINAMENT...  

 Utlitzarem  

 Moodle (4t) 

 Entorn Gsuite (3r i 4t) 

 

 Sessions en línia a través del Google Meet 

 Dimarts i dijous (3r) 

 Dilluns, dimecres i divendres (4t) 



LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

 

 

 

 

 

 

                              Expressiva 

Lectura 
                                                Comprensiva  

                       
Expressió oral i escrita. 

 
Comprensió oral i escrita 

Ortografia i gramàtica. 
 
 
 
 
 



MATEMÀTIQUES 

 Treballarem: 

 

 Numeració i operacions 

   Mesura 

   Espai i forma  

   Estadística i probabilitat 

   Resolució de problemes 

   Càlcul mental 

 

 

 

 



CONEIXEMENT DEL MEDI  

TREBALL PER PROJECTES 

 

Fomentar un model de treball cooperatiu 

Estimular l'autonomia  

  Potenciar la responsabilitat i les ganes 

d’aprendre. 

Fomentar l’esperit crític dels alumnes 

 



Medi social (3r) 
 Quin temps fa? 

 Navegant pel riu 

 El Sistema Solar 

 

Medi natural (3r) 

 Els animals 

 La matèria. 

 Hàbits saludables. 
L’alimentació 

Medi social (4t)  
 La prehistòria  

 Catalunya 

 Població i  sectors 
econòmics 

Medi natural (4t) 

 El cos humà 

 La matèria i els 
materials 

 Les plantes 



EDUCACIÓ FÍSICA 
Espais: 

 Gimnàs 

 Pista de l’escola 

 Pista Parc Alegria 

 P/Catalunya 

Han de dur: 

 Xandall amb el NOM a la jaqueta i GOMA. 

 Necesser petit amb: sabatilles xineses,  pinta i colònia. 

 Sabates esportives. 



• Treball globalitzat: on es treballen diferents àrees del 

currículum. 

• Fomenta la creativitat, el treball en equip, la recerca, 

l’esperit crític, l’organització, la paciència, la tolerància, 

la millora contínua i l’autoavaluació.  



HÀBITS 
 

 Puntualitat. 

 

 Participació i interès  

   en les activitats. 

 

 Respecte vers els companys i resta de personal de 
l’escola. 

 



MATERIAL 

 Tenir tot el material a punt per  

    emprar. 

 

 Cuidar el material individual i comú. 

 

 Revisar la motxilla abans d’anar a l’escola. 



  
 

 
• Els deures s'apuntaran a l'agenda el dia que s'han 

de portar fets. Un cop fets es ratllarà amb 
fluorescent. 

 
 
 

 
 

AGENDA 



GESTIÓ DEL TEMPS 
 

 L’horari personal. Organització. 

 

 Hàbits d’estudi: Fomentar l’autonomia, 

 l’esforç i la responsabilitat. 

 

 



Sempre estaran subjectes a la situació epidemiològica 

seguint les indicacions del Departament d’Educació i de 

Salut. 

 

 

 Hi ha sortides  que s’estan organitzant i colònies previstes pel  

mes de maig a Prades. 

 



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA  ASSISTÈNCIA 


