
Benvinguda família

al curs 2019-2020

EP6



Tutors i especialistes de la Comunitat de grans



Altres mestres que intervenen a 6è:

− Cristina Parera (Anglès)
− Laia Garcia (Música)
− Lia Fernández (Ed. Física)
− Miriam Balmes (Guacamole matemàtic)
− Laura Bertrán (ScienceLab)
− Iris Sant (P.T)

                          Coordinadora comunitat: Eva Montserrat

 Tutor 6è A i Coordinació TAC

Pau Boixader

         Tutora 6è B

            Alba Aymerich

EQUIP DOCENT DE 6è





CANVIS PERSONALS: físics, emocionals, de gustos i aficions. 

RESPONSABILITATS PERSONALS: 

- Portar el material.
- Puntualitat.
- Hàbits de treball i d’estudi.
- Agenda
- Treball autònom
- Deures
- Respecte envers les persones i el material. 
- Treball de convivència i relació.
- Aprofitament del treball de l’aula. 
- Càrrecs d’aula.
- Bona qualitat en les tasques i compromís en deixar-les enllestides. 

6è Curs de Primària: Comunitat de grans



COL·LABORACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA:

- Agenda com a canal comunicatiu.

- Controls signats per conformitat.

- Entrevistes amb acords compartits. 

- Autoritzacions de sortides per l’entorn i full de compromís educatiu.

- Llibres de text, material socialitzat i recuros TAC.

- Potenciar hàbits d’estudi i valorar les feines i progressos dels alumnes.

- Varis: dur una caixa de mocadors i un paquet de tovalloletes. També dues pinces de roba.



RESPECTE LES ÀREES: 

- Anglès: Grups flexibles d’speaking / Science LAB.

- Llengües: Certamen de lectura en veu alta / Taller a la Biblioteca municipal / Ràdio / Lectura diària.

- Medi: Conferències sobre els projectes.

- Matemàtiques: Proves Cangur / Guacamole matemàtic / Setmana matemàtica / Material 
lúdic-matemàtic. 

- Educació Física: Higiene personal (calçat de recanvi, muda per després de dutxa i estris d’higiene) 
/ Jornades Esportives amb escola Torre Roja. ( juny ).

- Música: instrument musical ( flauta ).

- Projecte interdisciplinar - “Vida a la Riera”: al llarg del curs i Setmana cultural per Sant Jordi.

- Educació en Valors: valor estrella → L’empatia.
 



SORTIDES i 
ENTORN

SORTIDES AMB AUTOCAR: 

- 8/11/2019: Visita al Parlament de Catalunya. 

- 30/04/2020: Fundació Mona.

SORTIDA D’ENTORN: 

- 03/04/2020: Bicicletada El roure Gros

- 15/06/2020: Fem un cim!
AUTORITZACIONS, 
DOCUMENTACIÓ I 
INFORMACIONS

Mocadors corporatius



COLÒNIES
- DESTÍ:

Rialp - Pallars

Hotel Condes del Pallars.  

- DATES: 

9-12/06/2020

SOCIALITZACIÓ
COHESIÓ
VALORS



ACTIVITATS CULTURALS

❖ Activitat cultural de màgia:  29 de novembre de 2019

❖ Activitat cultural d’anglès:  19 de març de 2020

❖ Activitat cultural de teatre: 11 de maig de 2020 



Dime algo y lo olvidaré,
enseñame algo y lo recordaré,
pero hazme partícipe de algo 

y lo aprenderé.

                                                      Proverbio chino

Recomanació lectora



Precs i 
preguntes

 

MOLTES 
GRÀCIES PER 

LA VOSTRA 
ATENCIÓ

 


