
REUNIÓ D’INICI DE 
CURS 

Curs 2021-2022 



COMENCEM UN NOU CURS! 
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De què parlarem? 

● Equip humà 
● Adaptació 
● Aspectes pedagògics 
● Aspectes organitzatius d’aula 
● Mesures Covid 
● Dinàmica 
● Preguntes 
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PROFESSIONALS QUE INTERVENEN A L’AULA 
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Tutora:  Alba Delgado 

TEI: Ivet Collbatallé 

Anglès: Carme Parrondo 

Música: Clara Siles 

Psicomotricitat: Mònika Dal Maschio 

Mestra de suport a la inclusió: Júlia Martínez 

 

 



període d’adaptació 
● és un procés que necessiten tots els infants per sentir-

se segurs i contents. 

● significa un canvi important d’espais, persones, horaris, 

menjar… 

● Pot ser que: plorin, no vulguin venir, tinguin una actitud 

més passiva o callada... 
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HORARI: 
13, 14 i 15 DE SETEMBRE: 

GRUP 1: DE 9.00 A 10.30 hores 

GRUP 2: D’ 11.00 A 12.30 hores 
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16 i 17  DE SETEMBRE: 

GRUP 1 i 2: DE 9.00 A 12.30 hores 



què pretenem? 
 

 

 

                        

   +        +     +               + 

 

 
= SER UN/A MATEIX/A       
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ÉSSER I 
ACTUAR DE 

FORMA 
AUTÒNOMA 

PENSAR I 
COMUNICAR 

descobrir 
i tenir 

iniciativa 

conviure i 
habitar el 

món 



TENIM PRESENT… 
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PORTEN UN BAGATGE… 

 PETITS PERÒ GRANS… 

LA MANERA D’APRENDRE… 



TOT AIXÒ ENS PORTA A… 

Tenir una mirada 
oberta 

Respectar la 
diversitat i 

atendre  els 
diferents ritmes 
d’aprenentatge 

Crear propostes 
educatives  

adequades a les  
diferents 

necessitats 
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com ho treballem? 
TREBALL COOPERATIU 
- Cohesió de grup 
- Treball en equip 

HÀBITS I RUTINES 
- Hàbits d’autonomia i higiene 
- Hàbits de treball  
- hàbits de sociabilitat 
- Hàbits d’ordre 

REPTES 
Construir coneixement posant 
en joc coneixements previs, 
estratègies i habilitats per 
resoldre una situació o 
pregunta. 
Es dóna resposta amb un 
producte final.  
Fomenta el treball cooperatiu, 
globalitzat i interdisciplinar. 
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com ho treballem? 
PROJECTES 
- Nom de la classe 
- Projecte de lliure elecció 

INNOVAMAT NOVETAT!  

- Matemàtiques vivencials 
- Dinàmiques diverses 
- Recursos manipulatius i       
digitals 
 

https://youtu.be/pERXXiZjS14 
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PACTE NOVETAT! 

Es un rograma d’innovació 
(Programa d’acceleració de 
la transformació 
educativa)  que ens 
permetrà actualitzar el 
projecte educatiu. i donar 
coherència a les 
metodologies que ja 
apliquem d’una manera més 
transversal i globalitzada 

https://youtu.be/pERXXiZjS14


 A P3 A MÉS... 
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*Sempre amb una mirada globalitzada 

 ANGLÈS 

PSICO 

  MÚSICA 

  RACONS DE TREBALL 

 RACONS DE JOC 

 BIBLIOTECA 

   PLÀSTICA 

 ÚS DE TAC 

... 



i també... 
SORTIDES 

● Granja palaudàries (2n trimestre) 

● Castell de balsareny (6 maig) 

● a l’entorn proper (al llarg del curs) 

● sortida o taller relacionat amb el projecte 

(A concretar si s’escau) 

● Taller de música i teatre al centre 
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ASPECTES ORGANITZATIUS D’AULA 

ESMORZARS 
 
 ANIVERSARIS 
 
MEDICACIÓ 
 
ROBA  
 



COMUNICACIÓ AMB L’ESCOLA 

+ Pàgina web         benviure.cat 

+ Correu d’aula      tutoriap3@benviure.cat    abans de  les 9:15h. 

+ Telegram 
Entrevistes amb la tutora (horari d’atenció: dimecres de 12:35-13:35h) 
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Gestions de menjador per telèfon: 673 789 769   

o web: https://fundesplai.org/ca/ Abans de les 10h 

2 canals: escola i aula (descarregar app) 



afa 
Associació de famílies del Benviure encarregades 
de la contractació del menjador, gestionar la 
reutilització de llibres i les extraescolar, la venta de 
roba… 
App per conèixer què fan 
Delegat per classe: portaveu informacions 
(Whatsapp) 
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ORGANITZACIÓ DE CENTRE MESURES COVID  

 

▪ Organització per grups estables i espais estables. 

 

▪ Entrades i sortides esglaonades: entrada al matí de 8:55 a 9:05 hores i 

sortida a la tarda de 16:25 a 16:35 hores per la porta d’accés al pati directe a 

l’aula. Sempre mantenint la seguretat de distància amb altres famílies.  

      La sortida al migdia es farà de 12:25 a 12:35 i l’entrada de 14:55 a  15:05h. 

  

▪ TOTHOM major de 6 anys ha d’entrar a l’escola amb mascareta ben 

posada. 

 

▪ L’ús de mascareta en infants de 3 a 6 anys no és obligatòria. 

 

▪ Quan s’arribi a l’escola es desinfectarà mans amb gel hidroalcòlic, així com 

es rentaran mans molt sovint durant tota la jornada escolar. 
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▪ CAP PERSONA POT ACCEDIR AL CENTRE si presenta algun 

SÍMPTOMA COMPATIBLE AMB LA COVID.    

 

▪ Tampoc si està a l’espera del resultat d’una PCR o en aïllament                                         

preventiu.      

 

▪ El pati d’infantil s’organitza en dues franges horàries i es divideix en 

dues zones (sortiran dos grups al mateix temps però sense barrejar-se). 

      Es disposa de  joguines de pati pròpies per a cada grup.  

      P4-P5 sortirà de 10:30 a 11h. 

 

▪ Cada alumne portarà una ampolla d’aigua que es quedarà a la motxilla i 

només es treurà quan sigui necessari.  

 

▪ No portar material o joguines de casa si no es demana des de l’escola tot 

i que aquest curs no cal tenir-ho en quarentena . 

 
 



EN CAS D’UN NOU CONFINAMENT… 
 

 dossier de propostes  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
VIDEOCONFERÈNCIES A TRAVÉS DEL MEET 
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Desitjos per aquest nou curs... 
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Una curiositat viva per preguntar i preguntar-
nos. 

Una mirada oberta per deixar-nos sorprendre 
cada dia. 

Un sac de somnis que ens omplin les 
butxaques. 

Una aventura emocionant per compartir-la 
amb el vostres fills i filles. 

 



els vostres desitjos... 
https://www.menti.com/psw8ewu8o7  
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https://www.menti.com/psw8ewu8o7


GRÀCIES! 
Alguna pregunta? 
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