
BENVINGUTS
benvingudes

CURS 2021-2022   
CICLE SUPERIOR: SISÈ



PRESENTACIÓ DE L’EQUIP DOCENT
TUTORES : 5è A: M.Dolors Pallarols   (àmbit ll. català)    5è B: Anna Tornés (àmbit medi)

                    6è A: Pilar Serrano   (àmbit matemàtic)   6è B: Erika Contreras (àmbit ll. castellana)

MESTRES ESPECIALISTES:

ESPECIALISTA MÚSICA: Eva Codinach

ESPECIALISTA ED. FÍSICA : Dani Negre

ESPECIALISTA ANGLÈS : Sussi Palomeras

ESPECIALISTA ED. ESPECIAL: Anna Mª Casadellà

Gemma Luna (SIEI)

TIS: Alba



DES DE QUINS ÀMBITS CONSTRUIREM EL 
PROJECTE?

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL(L’EIX VERTEBRADOR)
ÀMBIT MATEMÀTIC ( ens connecta i ajuda a entendre, interpretar i impactar en l’entorn proper, 
estimula el sentit crític).
ÀMBIT LINGÜÍSTIC ( base fonamental i indispensable de tots els coneixements, escoltar, parlar, 
entendre, expressar-se,.....).
ÀMBIT ARTÍSTIC (transversal)
ÀMBIT EDUCACIÓ EN VALORS (transversal)
ÀMBIT D’APRENDRE A APRENDRE  (transversal)
ÀMBIT DIGITAL (transversal)
ÀMBIT D’AUTONOMIA , INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA (transversal)



NOVA ORGANITZACIÓ
● ESPAI EXTERIOR PER GUARDAR MATERIAL

● AULES PER ÀMBITS (MOBILITAT DELS ALUMNES)

● LLIBRETA MULTI-ÀMBIT

● EDUCACIÓ ARTÍSTICA (PLÀSTICA) I EDUCACIÓ VALORS 

TRACTAMENT DINS DELS ÀMBITS.

● CARPETA D’ACOMPANYAMENT DELS ALUMNES 

● TUTORITZACIÓ COMPARTIDA

● CODOCÈNCIA



PROJECTES _ ÀMBITS
L’escola ha de ser un espai on els nens i les nens : 

★ investiguin temes que per ells són interessants o preocupants
★ experimentin
★ s ‘ enriqueixin
★ es relacionin, i creixin com a persones.

 siguin els PROTAGONISTES del seu aprenentatge

Com ho fem  : 

❏ fomentant  el diàleg a l’aula 
❏ quan  els agrada allò que treballen
❏ quan es troben bé a l’aula 
❏ quan troben un sentit allò que estan investigant i allò que fan. 



Volem  aconseguir que : 

❖ Siguin responsables .
❖ Siguin autònoms.
❖ Agafin confiança .
❖ Superin  els reptes.   
❖ Aprenguin  mitjançant el descobriment. 
❖ Adquireixin  coneixements per aplicar a la realitat canviant del nostre món
❖ Gaudeixin dels aprenentatges .
❖ S’ ho passin bé i sobretot …..

      EN DEFINITIVA QUE CREIXIN COM A PERSONES I   SIGUIN FELIÇOS



L’AVALUACIÓ
COM  I QUÈ AVALUEM:

Proves inicials i finals al mes de setembre i juny. Desconeixem 
si hi hauran proves de CCBB.

Model d’exàmens competencials i avaluació compartida de tot 
l’equip docent dels àmbits.

Molt important el procés d’aprenentatge ( avaluació continua).

Diversos nivells d’assoliment de la competència.



DEURES I RESPONSABILITATS A LA LLAR
No hi haurà deures de manera sistemàtica  

i en algun moment poden ser personalitzats 

( de reforç i/o ampliació).

També és important fer-los 

responsables d’ activitats de la llar 

i fer-los participar en l’organització 

de casa nostra.



http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/usos
_i_gestio_dels_temps/campanya_compartim_el_temps/caixa_eines_intern/cap
sa_eines/piramide_tasques_domestiques/

https://www.google.com/url?q=http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/usos_i_gestio_dels_temps/campanya_compartim_el_temps/caixa_eines_intern/capsa_eines/piramide_tasques_domestiques/&sa=D&source=editors&ust=1632318459770000&usg=AOvVaw3Y-tWexb1vfWYpSzXZ3Caj
https://www.google.com/url?q=http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/usos_i_gestio_dels_temps/campanya_compartim_el_temps/caixa_eines_intern/capsa_eines/piramide_tasques_domestiques/&sa=D&source=editors&ust=1632318459771000&usg=AOvVaw2mS_V5hE--Yx9BHvNDZ7qD
https://www.google.com/url?q=http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/usos_i_gestio_dels_temps/campanya_compartim_el_temps/caixa_eines_intern/capsa_eines/piramide_tasques_domestiques/&sa=D&source=editors&ust=1632318459771000&usg=AOvVaw2mS_V5hE--Yx9BHvNDZ7qD


PROJECTES DE CURS
PROJECTE D’ESCOLA VERDA ANUAL: L’AIGUA



SORTIDES I COLÒNIES

COLÒNIES SORTIDES

6è 1r trimestre:
26 i 27 d’octubre:
Colònies a la Garrotxa

2n trimestre:
● Castell de Montsoriu
● Dijous llarder: Sant Miquel de les 

Formigues
● Jornades d’Immersió lingüística 

(finals de març-principis d’abril).

3r trimestre:
● Museu de la Ciència i la Tècnica 

deTerrassa
● Sortida de final de curs: Banyoles



NATACIÓ

L’ACTIVITAT ES DURÀ A TERME AL PRIMER TRIMESTRE.

ANADA: Durant l’estona de pati.

TORNADA:   - Els alumnes sortiran des de piscina.

- Els nens i nenes que es quedin a menjador vindran a l’escola 
acompanyats pel mestre d’educació Física.

NECESSITAREM MARES I PARES ACOMPANYANTS per fer el camí 
d’anada a la piscina.



INFORMACIONS DIVERSES
❏ Faltes d’assistència ( correu, agenda,TOKApp....sempre que sigui 

possible anticipadament ).
❏ Pares i mares delegats
❏ Pares i mares d’enllaç
❏ Correus electrònics

pilarserranotutora@escolaguilleries.cat

erikacontrerastutora@escolaguilleries.cat

Entrevistes família: dilluns i dijous de 12.30h-13.00h

    També hi haurà el període d’entrevistes del gener/febrer.

❏ Ús de l’agenda: eina de comunicació ( família-escola )
❏ Escola Verda: comitè ambiental
❏ Web: https://agora.xtec.cat/ceipguilleries/
❏ Classroom (eina de treball digital/eina en el Pla de reobertura).

mailto:pilarserranotutora@escolaguilleries.cat
mailto:erikacontrerastutora@escolaguilleries.cat


LA MESTRA ÉS UNA BRÚIXOLA QUE ACTIVA ELS 
IMANTS DE LA CURIOSITAT, EL CONEIXEMENT I LA 

SAVIESA DELS ALUMNES.

EVER GARRISSON

 


