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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.



HORARIS



MESTRES P5

● P5A: Sílvia Vidal

● P5B: Raquel Solench

● Psicomotricitat: Jordi Titos

● Música: Miquel Anglada

● Anglès: Raquel Julián

● Ioga: Núria Capdevila

● MEE: Cristina Diaz

● Suport: Mireia



COM TREBALLEM

·   Treball en gran grup: 

Psicomotricitat, Anglès,  Medi, Educació emocional, Hora del conte i espais de joc.

·   Treball en mig grup:

 Música, Ioga, Plàstica, Innovamat, llengua, matemàtiques.

 



QUÈ TREBALLAREM?
Les àrees que treballarem són:

   Descoberta d’un mateix i dels altres

   Descoberta de l’entorn

   Comunicació i llenguatges

Continuem amb el treball de la lectoescriptura, tot fent endevinalles, cartes, missatges secrets, receptes i 
elaboració de contes.

Introduirem el segon cognom.

Seguirem el treball de la figura humana, farem el projecte dels oficis  i treballarem Miró.

En llenguatge matemàtic; Càlcul mental, lògica, làmines d’estimació, seqüències,  la tira numérica fins el 
20, el concepte de quantitat i grafia fins el número 9 i moltes altres coses que aniran sortint dels interessos 
dels propis alumnes. Introduïrem en dues sessions les tabletes per treballar tots aquests conceptes 
(Innovamat)

 



QUÈ ESPEREM DELS ALUMNES

. 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 convivencia



QUÈ ESPEREM DE LES FAMÍLIES

. Que valoreu tots els treballs que els nens porten de casa i que els ha costat un esforç: cartes, 

dibuixos, treballs, manualitats…

. Que llegeixiu totes les circulars, i les que cal, les retorneu omplertes

. Que informeu als vostres fills/es de les activitats que realitzaran durant el dia: menjador, 

extraescolars…

. Que feu cumplir les normes de l’escola tal i com ho fan les mestres.

 

 



ACTIVITATS DEL CURS

● EL COFRE DE LES ENDEVINALLES

● PROJECTE DELS OFICIS 

● PRÉSTEC DE LLIBRES EL CAP DE SETMANA 

● PROJECTE DE L’ARTISTA JOAN MIRÓ

 



SORTIDES

PRIMER TRIMESTRE

      .  Selvaventura ( camina descalç ) el 29 de setembre

 

SEGON TRIMESTRE

      . Teatre d’ anglès

 

TERCER TRIMESTRE

      . Teatre Espai Ridaura

 



INFORMES

● FEBRER

● JUNY

LES ENTREVISTES ES REALITZARAN A PARTIR DE L’ENTREGA  DEL PRIMER INFORME. 



RELACIÓ FAMÍLIA I ESCOLA

. Web de l’escola:  agora.xtec.cat/ceippedralta

. Instagram: escolapedralta

. Correu electrònic: secretaria@escolapedralta.cat

   Sílvia: svidal7@xtec.cat

   Raquel:  rsolench@xtec.cat

. Reunió de pares

. Entrevistes personals

   . Sílvia: Dimarts de 14.00h a 15.00h.

   . Raquel: Dimarts de 14.00h a 15’00h.

. Contacte diari a les entrades i sortides



INFORMACIONS VÀRIES
. Entrades ( 8.45h) i sortides (13.45h)  per la porta del pàrquing

. Notes per escrit

. Bates, qui vulgui.  ( van i venen posades de casa )

. Portar 1 capsa de mocadors de paper i 1 paquet de tovalloletes

. Puntualitat a les entrades i sortides.

. Consultar correu, pàgina web i instagram.

. Psicomotricitat: Els divendres. (Cal portar roba còmoda)

. Posar vetes i noms a les jaquetes

. Esmorzars saludables

. Bosses esmorzars de ROBA  I PETITES.( les posarem en un cistell totes juntes). Deixem els 
penjadors per posar les jaquetes.

            



FOTOGRAFIES DELS PRIMERS DIES



FOTOGRAFIES DELS PRIMERS DIES



FOTOGRAFIES DELS PRIMERS DIES



Benvinguts al nou curs escolar 
2021-22!!! 


