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PROJECTES

Tallers mediambientals



WEB I 
INSTAGRAM

● Per veure i informar-vos 

de les activitats i sortides 

que realitzen els vostres 

fills i filles.

● Per consultar el calendari 

escolar.

● Per saber els menús del

menjador.

● Per veure el nostre dia a 

dia a les xarxes socials.

agora.xtec.cat/ceippedralta



MESURES COVID

● Entrades i sortides esglaonades.

● Mascareta obligatòria a primària (portar mascareta 

de recanvi).

● Higiene de mans.

● Grups bombolla.

● Educació física sense mascareta.

● Patis compartits i amb mascareta.



PROJECTE 

AMBIENTS I TALLERS



P4A: SANDRA ROTLLANT  

P4B: NATI FAZ I SANDRA GONZÁLEZ

PSICOMOTRICITAT: JORDI TITOS  

MÚSICA: MIQUEL ANGLADA

ANGLÈS: RAQUEL JULIÁN

MEE: CRISTINA DIAZ

IOGA: NÚRIA CAPDEVILA

SUPORT: DAVID PROHIES

PRESENTACIÓ MESTRES DE P4



HORARI P4 A



HORARI P4 B



● Treball per racons: Aprofitem aquestes sessions per introduir conceptes 

nous, presentar els jocs dels racons, avaluació de conceptes. Sovint, per fer 

això, utilitzarem la pissarra digital.

● Treball en gran grup: Plàstica, Mag investigador, Educació Emocional, l’hora 

del Conte i el Medi/Projecte.

● Treball en mig grup:  4 sessions setmanals (matemàtiques i llengua escrita i 

oral).

METODOLOGIA



Les àrees a l’educació infantil es treballen de manera global això vol dir que no 

treballem mai exclusivament una àrea i que totes estan molt relacionades entre 

elles.

Les àrees que treballem són:

- DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES:

● Hàbits d’ordre i treball.

● Relació amb els altres (Educació Emocional amb contes).

● Autoestima (cal  valorar el que porten a casa).

● Psicomotricitat.

● Ioga.

QUÈ TREBALLEM?



- DESCOBERTA DE L’ENTORN

● Sortides d’entorn.

● Projectes :  el nom de la classe i el bosc.

● Llenguatge matemàtic :

▪ Tira numèrica fins al 10.

▪ Noció de quantitat fins el 6.

▪ Làmines d’estimació.

▪ Càlcul mental.

▪ Regletes.

▪ Figures geomètriques.

▪ Lògica.

▪ Construccions.

▪ Jocs de taula.

● Festes tradicionals.



- COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

● Nom i cognom.

● Dies de la setmana, mesos i estacions.

● Escriptura alfabètica  (respectant el ritme de cada nen/a).

● Iniciació a la lectura (paraules curtes significatives i associació so –grafia).

● Tipologia de textos (dites, rodolins, endevinalles, notes, llistes de paraules, 

títols de contes…).

● Racó de la biblioteca i la pissarra digital, com a recurs per qualsevol activitat.

● Expressió oral :  jocs de consciència fonològica, dites, poemes, contes...).

● Llenguatge artístic: a plàstica treballarem en Paul Klee, Dalí, Roser Bru entre 

d’altres artistes. Treballem també el traç i motricitat fina. 



● Adquirir una bona autoestima.

● Ser autònom a l'hora de treballar.

● Tenir iniciativa i ser capaç de prendre decisions.

● Desenvolupar la imaginació i la creativitat.

● Anar millorant en l'expressió a través dels diferents llenguatges: 

corporal, oral, escrit, plàstic, musical i matemàtic.

● Adquirir uns bons hàbits de  treball  i convivència.

QUÈ ESPEREM DELS ALUMNES



QUÈ ESPEREM DE LES FAMÍLIES

● Que valorin tots els treballs que els nens porten a casa, i que els ha costat un 

esforç: invents, dibuixos, treballs....

● Que llegeixin totes les circulars, i les que cal, les retornin omplertes. 

● Que informin als nens de les activitats que realitzarà durant el dia: menjador, 

extraescolars....

● Que feu complir les normes de l'escola tal i com ho fan les mestres.



RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA

1. Web i instagram de l’escola.

2. Reunió de pares.

3. Informes : febrer i juny.

4. Entrevistes personals. Enguany poden ser online o presencials.

Sandra: dimarts de 14 a 15h

Nati: dimarts de 12h a 13h.

1. Carpeta viatgera:

- Préstec de jocs o passatemps.

1. Les informacions ara via mail.

2. Contacte diari a les entrades amb un paper portat per la mainada i les sortides quan tots hagin marxat. O via mail o telèfon.

3. Cal portar una carpeta de plàstic o cartró, amb gomes, tamany foli. Per les feinetes fetes durant la setmana, marxarà els divendres i la 

tornaran a l’escola el dilluns.



SORTIDES I EXCURSIONS

PRIMER TRIMESTRE:

● Sortida d’entorn: tardor 

SEGON TRIMESTRE:

● Sortida d’entorn: primavera i biblioteca 

municipal.

TERCER TRIMESTRE:

● Excursió a la Fageda d’en Jordà.

● Teatre de tot infantil



FESTES

1. Castanyada 

2. Nadal

3. Carnestoltes

4. Sant Jordi

5. Final de curs



INFORMACIONS VÀRIES

● Psicomotricitat els dimecres P4A i els dijous P4B. Caldrà que portin xandall i bambes amb velcro o 

similar.

● Ioga els divendres P4A i els dilluns P4B. Caldrà que portin xandall i bambes amb velcro o similar.

● Cal que els nens vinguin vestits amb roba còmode per anar sols lavabo. 

● Bates (van i venen posades de casa cada dia). 

● Betes i noms. No motxilla, bosses de roba per l’esmorzar.

● Esmorzars saludables. No iogurts, ni sucs, ni batuts.

● Escola verda : cal evitar l'ús d’embolcalls tipus paper d'alumini pels esmorzars.

● Quan esporàdicament es faci ús del menjador cal comunicar-ho per escrit a la mestra.

● Entrades i sortides. Puntualitat.

● Notes per escrit.

● 1 de Mocadors i 1 de tovalloletes.

● Consultar correu i pàgina web de l’escola. Instagram.



FOTOGRAFIES DELS PRIMERS DIES



FOTOGRAFIES DELS PRIMERS DIES



Benvinguts al nou curs escolar 
2021-22!!! 


