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Cada matí ens retrobem i ens donem el bon dia
tots junts compartint una estona on l’expressió
oral i l’escolta activa agafen un paper
protagonista.

ENGLISH TIME

A les sessions d’anglès ens organitzem en corners. Cada un d’aquests està
pensat per treballar un aspecte concret de la llengua anglesa (comprensió oral,
producció oral, comprensió lectora i producció escrita) d’una manera autònoma i
amena. Així, podem trobar el Drama corner on preparem un petit teatre per
parelles seguint uns diàlegs, games corner, on juguem a diversos jocs per revisar
vocabulari i estructures i estimular la producció oral, Computer corner on
juguem a diversos jocs online relacionats amb la temàtica que s’està treballant a
l’aula, listening corner, on podem escoltar cançons i textos orals i fer activitats
de comprensió oral, el reading corner, amb d’activitats de lectura i comprensió
lectora, el writing corner on fem petites produccions escrites per grups o
individualment amb una guia i el picture dictation corner on un company/a ens
descriu una imatge i l’hem de dibuixar.

https://agora.xtec.cat/ceipxarau/els-nostres-infants/4t-5e-6e/aprofundim/
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/els-nostres-infants/4t-5e-6e/english-time/
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MÓN DE LES LLETRES

Treballem diferents aspectes d’expressió oral com la projecció de la veu, la dicció,
l’entonació i el llenguatge corporal a partir d’exposicions de temes, opinar sobre notícies o
fets significatius per al grup, la conversa o el debat, endreçant les nostres idees, aprenent
noves estructures gramaticals i estratègies conversacionals.

Les estones de lectura busquem despertar el plaer i el gust per aquesta, intentant que sigui
un espai agradable i tranquil, oferint una gran varietat de gèneres literaris en les tres
llengües que treballem a l’escola perquè cada infant pugui triar el tipus de lectura que vol
fer. Alguns dies compartim aquests moments amb els nostres fillols i filloles de 1r i 2n i fem
lectura expressiva en veu alta per part dels alumnes, dels mestres i de les famílies. També
treballem la comprensió lectora a través de l’adquisició d’estratègies que ens permeten
interpretar la informació del text en funció de la seva tipologia, per després integrar-la i re
elaborar-la.

Al llarg dels tres cursos treballem diferents tipologies textuals com el text narratiu (el conte i
la notícia), el text expositiu (projectes, el reportatge), el text poètic (dites, rodolins, poemes), el
text argumentatiu (ràdio, pregó, judici carnaval), el text conversacional (la nota), el text
descriptiu, etc. Primer treballem en brut, organitzant les idees que volem transmetre i
utilitzant esquemes que ens permeten ordenar-les i donar sentit i coherència al text. Després
el revisem per cuidar la presentació i la correcció gramatical i ortogràfica (recordant les
normes ja treballades i introduint de noves).

Totes les propostes estan contextualitzades amb els interessos dels nens i nenes (dels
projectes, de les sortides que fem, de les festes que celebrem, de les notícies que ens
interessen, etc ).

També treballem les següents funcions comunicatives de la llengua: metalingüística, regular
l’acció, gestió de la comunicació i fórmules socials, informar i obtenir informació.

https://agora.xtec.cat/ceipxarau/els-nostres-infants/4t-5e-6e/aprofundim/
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EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

A música treballem diferents compositors i coneixem les seves obres més
representatives. Aprofundim en el treball instrumental, aprenent sobre les
diferents famílies. Ampliem el treball d’audició musical atenent als
conceptes de so, ritme, melodia i agrupacions instrumentals. Ampliem el
repertori de cançons tenint en compte diferents aspectes musicals,
emfatitzant en l’articulació, la vocalització, la respiració i l’expressió.
Treballem la lectura de notes musicals amb partitures. A 6è participem en
el projecte de Cantània que permet combinar el treball d’anàlisi musical
amb el treball vocal i instrumental.

A les propostes artístiques busquem que els infants expressin les seves
idees amb diferents materials i tècniques, creant composicions i
desenvolupant estratègies que els permetin interpretar i representar el
món.

https://agora.xtec.cat/ceipxarau/els-nostres-infants/4t-5e-6e/aprofundim/
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EDUCACIÓ FÍSICA

A l’hora d’educació física utilitzem el joc com a
principal estratègia metodològica. A partir dels
nostres jocs, descobrim jocs d’arreu del món. Dels
jocs populars fem el pas al joc pre esportiu i a la
iniciació als esports d’equip (futbol, handbol,
bàsquet, hoquei,...). De la presa de consciència
corporal i de les activitats més espontànies passem
a l’automatització de les habilitats motrius
bàsiques (córrer, saltar, girar, llançar...) i comencem
a experimentar habilitats específiques (flexibilitat,
resistència, velocitat de reacció...).

Ens agrada treballar a partir de reptes físics
col·lectius, ja que compartir i superar les dificultats
ens ajuda a cohesionar-nos com a grup, guanyem
autonomia i millorem les nostres habilitats socials.
Per això, a part del que fem a l’escola, participem
en el projecte Formigues Cooperatives i muntem
coreografies, descobrim l’entorn a través de
propostes d’orientació (Trobada amb escoles de
Cerdanyola), etc.

https://agora.xtec.cat/ceipxarau/els-nostres-infants/4t-5e-6e/aprofundim/
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MÓN DELS NÚMEROS

Fem activitats per sistematitzar diferents
continguts de numeració i càlcul:
-nombres grans fins a 9 xifres
-nombres ordinals
-operacions: sumes, restes, multiplica-cions
i divisions
-càlcul ràpid
-les fraccions: representació, suma i resta
(igual denominador) i comparació
-els nombres decimals: dècimes i
centèsimes, suma i resta de nombres
decimals

També treballem aspectes de geometria i
mesura (figures tridimensionals, figures
planes, el metre i el centímetre, volum, els
líquids, massa, el pes, i la temperatura).

Utilitzem la resolució de problemes que
permet raonar i aplicar els coneixements
adquirits, argumentar, justificar... i
compartir estratègies.

https://agora.xtec.cat/ceipxarau/els-nostres-infants/4t-5e-6e/aprofundim/
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PROPOSTES

A l’estona de propostes els infants tenen al seu abast diferents caixes que
contenen petits projectes. Amb elles intentem despertar en els infants la
curiositat per investigar, experimentar, construir, descobrir, comprendre i
aprendre continguts de les diferents àrees de manera globalitzada.

L’estona de propostes s’organitza en tres moments diferenciats.

Primer cadascú es dirigeix a l’espai on està fent la seva caixa i omplim el
Pla de Treball amb l’objectiu que ens proposem per aquella sessió i el
compartim amb la resta de companys.

Llavors ens posem a treballar de manera autònoma, utilitzant les
instruccions i els materials que conté la caixa i amb l’acompanyament del
mestre quan el necessitem.

Els últims 20 minuts de la sessió recollim i ens tornem a reunir per
compartir si hem assolit el nostre objectiu i, en cas d’haver acabat la
caixa, compartir el resultat amb els companys utilitzant diferents suports.

https://agora.xtec.cat/ceipxarau/els-nostres-infants/4t-5e-6e/propostes/
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PROJECTES

Volem destacar la importància del treball per projectes que fem durant
el curs, on també seguim treballant tots els continguts dels diferents
àmbits (de matemàtiques, de lectoescriptura, d’art i del medi natural i
social a partir dels temes que sorgeixen dels interessos dels infants) a
través dels interessos dels infants sobre un tema que els ve de gust
investigar. A més, és durant aquestes sessions on més oportunitats tenim
de posar en pràctica el treball en grup, les diverses estratègies socials, la
cooperació, la recerca d’informació, la gestió del treball, entre molts
d’altres aspectes importants.

Actualment les tecnologies i internet formen part de la nostra vida, del nostre
dia a dia i, com és lògic, també de les nostres aules. A l’escola apostem per
una mirada integradora de la tecnologia, on l’alumnat desenvolupa la
competència digital de forma natural i englobada en la resta d’aprenentatges.
Així, la fem servir com a mitjà de recerca d’informació, jocs didàctics, contes
digitals… sempre i quan la proposta o activitat ho requereixi.


