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PRESENTACIÓ 
 
Tot i que comencem un curs atípic amb mesures extraordinàries derivades de la pandèmia covid-19, 

no volem deixar de creure en el nostre model d’escola. Per això partim de l’ideari de l’escola La 

Sagrera tot i que malauradament haguem de renunciar a alguns projectes que ens donen identitat.  

L’ESCOLA LA SAGRERA aposta per un projecte educatiu innovador i de qualitat, on l’infant n'és el 

protagonista. Una escola que s’enriqueix de l’entorn més proper i estimula la curiositat, la iniciativa i 

la creativitat de l’infant . En un moment de procés de transformació educativa. La Sagrera és una 

escola que aprèn i vol créixer. 

Treballem per garantir l’assoliment de les COMPETÈNCIES, habilitats globals que abasten tots els 

aspectes de l’infant: socials, afectius, motrius, comunicatius i cognitius. 

Posem la LLENGUA al centre de l’aprenentatge: com a instrument fonamental per al 

desenvolupament personal, social, acadèmic i professional de tots els alumnes, i com a garantia 

d’equitat i de cohesió social. La llengua vehicular i de comunicació és el català. 

Col·laborarem amb Les FAMÍLIES, educadors i altres professionals. Ens assegurem que el tracte, 

l’atenció, els estímuls i propostes que rep l’infant siguin coherents. 

CULTURA DIGITAL DEL CENTRE: Totes les aules de Primària disposen de PDI, les d’infantil de 

projectors i tenim aula d’informàtica i carro de portàtils. 

PROJECTE PATIS: L'espai exterior facilita el JOC, la interacció amb altres persones, la creativitat i la 

resolució de problemes. 

SORTIDES I COLÒNIES: Amb les sortides i colònies es busca el contacte i la interacció amb la natura, 

l'art, el patrimoni i el gaudir. Aquest curs quedaran limitades 

ASSOCIACIÓ FAMÍLIES: Disposem d’una AFA molt col·laboradora, amb iniciativa i implicada en les 

millores que treballa en Comissions. 

ETAPA D’INFANTIL ETAPA DE PRIMÀRIA 

❃ Respectem el NIVELL MADURATIU de l’infant.  

❃ CONFIEM en les possibilitats dels infants  

❃ Oferim els millors AMBIENTS 
D’APRENENTATGE. 

❃ Busquem riquesa en les PROPOSTES 
EDUCATIVES perquè ofereixin oportunitats a tothom. 

❃ Aprofitem la MANERA NATURAL D’APRENDRE 
dels infants. 

❃ Iniciem i desenvolupem el GEST GRÀFIC a 
través d'exercicis motrius, traç, pregrafisme...  

❃ Fomentem EL TREBALL VIVENCIAL I 
MANIPULATIU: hort, jardí, bassa, experiments, jocs 
matemàtics... 

❃ Millorem l’ACCIÓ TUTORIAL per contribuir al 
creixement personal de cada alumne. 

❃ Potenciem L’AUTONOMIA, LA 
RESPONSABILITAT i els HÀBITS D’ESTUDI. 

❃ Busquem entorns de recerca i contextos on es 
promogui la construcció de coneixement de manera 
COL·LABORATIVA. 

 

 

“Si camines sol aniràs més ràpid.  
Si camines acompanyat arribaràs més lluny” 
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0. ORGANITZACIÓ  DEL CURS 2020-2021 

 

TUTORIES 

P3 A Silvia Albareda 

P3 B Cristina Pedra 

P4 A Mireia Simon 

P4 B Mercè Pallarès 

P5 A Melania Fernández 

P5B Eva de Sande 

1r A Maria Morales 

1r B Sandra Salvatierra 

2n A Betsi Vila 

2n B Montse Martí 

3r A Aure Ortiz 

3r B Alba Paré 

3rC Núria Sanchez 

4t A Vanessa Bofill 

4t B Eva Gómez 

4tC Montse Ribas 

5è A Sergio Ramírez 

5è B Carol Bosque 

5èC Alba Sánchez 

6è A Bris de la Flor 

6è B Josep Manel Ogalla 

6èC Kevin Albacete 

 

ESPECIALITATS 

1/3 5è B / reforç 5è Jordi Espinosa 

1/3 2nA / reforç 2n Pere Carreras  

1/3 1rA Anabel Fernandez 

Reforç 3r Adrià Guerrero / Susan Gil 

EE petits Reforç Aina Gllin 

EE mitjans Reforç Anna Vela / Jaume Viñallonga 

EE2 grans Reforç Jordi Granell 

Religió Núria Dantí 

 

EQUIP DIRECTIU 

Directora / reforç grans Teresa Valls 

Cap d’estudis / Reforç 1r i 2n Laia Cladellas 

Secretària / 1/3 P4A i reforç P4 Meritxell Fàbregas 

 

PAS 

TEI Queralt Moratona / Vanesa Parra 

Administrativa Xesca Cisa 

Conserge Carmen Bueno 
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ESPECIALISTES EXTERNS 

Psicòloga Municipal Lourdes Bassa 

EAP Marina Quintanilla 

CREDA Mª Rosa Vila Grau 

 

REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar 

que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma 

de la taula de símptomes. 

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19 

 Febre o febrícula>37,5ºC  

 Tos 

 Dificultat per a respirar  

 Mal de coll*  

 Refredat nasal*  

 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

 Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)  
 
*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s’haurien 
de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de 
la llista.  
Segons l’estudi COPEDI-CAT realitzat en nombrosos centres d’atenció primària i hospitalària de 
Catalunya i coordinat per l’hospital Vall d’Hebron, els símptomes més freqüents de la COVID-19 en 
infants són la febre (59,6%) i la tos (49,4%), seguits de fatiga (40,5%) i dificultat respiratòria (31,5%). 
La resta són símptomes menys freqüents que poden ser també de sospita d’infecció per coronavirus 
SARS-CoV-2 segons criteri clínic.  
 
• No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents 
situacions: o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.  
o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.  
o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  
o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret 
d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.  
 
• En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, es valorarà 
de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre 
l’activitat educativa presencialment al centre educatiu (vegeu “Document dels grups de treball de la 
Societat Catalana de Pediatria”) 
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ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES 

 

L’escola té quatre accessos d’entrada i sis de sortida cosa que facilitarà els fluxos de moviment.  
A Infantil hi ha entrada esglaonada (9:00, 9:10). La sortida del migdia i de la tarda a Infantil també 
serà esglaonada 12:20, 12:30  i  16:20 i 16:30) 
A Primària s’entrarà i sortirà per les portes assignades a les 9:00, a les 12:30, a les 15:00 i a les 16:30. 
Les portes romandran obertes 10 minuts per evitar aglomeracions. 
 

GRUPS ENTRADES HORARI SORTIDES HORARI 

P3 i P5 
Porta 1 

 
 

9:00, 9:10 
 

15:00, 15:10 

Porta 8 
 

 
12:20, 12:30 

 
16:20, 16:30 P4 Porta 7 Porta 7 

1r i 2n Porta 3 i 4 

 
9:00 

15:00 

Porta 3 
 

 
12:30 
16:30 

3r Porta 2 
Porta 2 

 

4t Porta 3 i 5 

 

Porta 3 
 

5è, 6èA i 

6èB 
Porta 3 i 6 

Porta 9 
 

6è C Porta 1 Porta 2 

  
El vestíbul exterior no és zona d’espera, només de circulació. 

 
 
Les famílies que necessitin accedir al centre a fer alguna consulta o comunicat, hauran de demanar 
cita prèvia a través de mail o per telèfon. 
 
En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com 
en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de portar 
la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de 
distància de seguretat. 
 
PUNTUALITAT.  

Entrades: les portes s’obren 5 minuts abans de les 9 i es tanquen 10 minuts després. La família que 

arribi tard, sense una justificació, haurà d’omplir un imprès de control de retard que se li lliurarà des 

de tutoria o direcció. Quan una família tingui més de 3 retards sense justificació, s’actuarà segons les 

NOFC.  

Sortides: si no han vingut a buscar els infants a l’hora, s’actuarà segons les Instruccions d’inici de Curs 

2021-2021 del Departament d’Ensenyament: trucada, servei d’acollida, policia local... 



 5 

SORTIDA DE L’ALUMNAT  

De P3 a 3r de Primària les famílies recullen als seus fills o filles. En el cas que no vingui a buscar  

l’infant el pare o la mare o la persona habitual, caldrà comunicar-ho al tutor/a prèviament.  

Els infants a partir de 4t de Primària surten sols de l’escola. Aquelles famílies de 3r que també vulguin 

fer-ho ho poden autoritzar. 

FALTES D’ASSISTÈNCIA 

Les faltes d’assistència es justifiquen per escrit i s’avisa telefònicament  tant a Educació Infantil com a 

Primària. Aquest curs és important informar al centre si el motiu d’absència és per tema de la Covid. 

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és molt rellevant 

per mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres. 

 

NORMES I FALTES DE COMPORTAMENT 

S’aplicarà la normativa  recollida en l’apartat de Normes d’Organització i Funcionament del Centre 

(NOFC) del Projecte Educatiu. 

CORREUS I TELÈFONS ACTUALITZATS 

Les circulars s’enviaran per correu electrònic, excepte les que s’hagin d’autoritzar que es farà a través 

de TPVEscola. Cal que ens mantingueu informats dels canvis dels correus i telèfons. És molt 

important tenir actualitzats els telèfons particulars i de la feina per poder-vos localitzar en cas 

d’urgència. 

 

CONSELL ESCOLAR 

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar. Hi són representats tots els sectors: pares/mares, 

mestres, PAS (personal de servei i administració), Ajuntament i Equip Directiu. 

 

Representants al Consell Escolar 

Equip directiu Teresa Valls, Laia Cladellas i Meritxell Fàbregas 

Representant Ajuntament Anna Viura 

Sector mestres 
Sílvia Albareda, Jordi Espinosa, Jordi Granell, Sandra Salvatierra  

i Montse Ribas 

Sector pares 
Anna Arrieta, Carol Galanó, Carme Peirotén, Mari Sánchez i Thais 

Sánchez 

Representant AFA Xavi Bassa 

PAS Carmen Bueno 
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MATERIAL ESCOLAR  

El material escolar és comunitari. La quota d’aquest material fungible és de 100€ a P3, P4 i P5; 90€ a 

1r, 2n, 3r i 4t; 104€ a 5è i 6è. El pagament es fa mitjançant l’aplicació del TPV escola. 

 

AUTORITZACIONS  

- Pagaments per les sortides. 

Abans de cada sortida s’informa del preu i de les dates en les quals haureu de fer el pagament.  La 

família haurà de confirmar la participació en l’activitat. En el cas que  un infant no hi pugui anar 

justificadament, es retornarà  el 100% de l’import pagat.  
 

- Drets d’imatge, dades personals i sortides. 

La família autoritza l’escola a fer ús de les dades personals de l’alumne/a quan siguin necessàries i 

facilitar les dades estrictament necessàries a l’AFA.  

L’autorització permet a l’escola utilitzar les imatges d’activitats lectives amb finalitats pedagògiques i 

d’informació per a tota la Comunitat Escolar (web i blogs, publicacions...).  

Les autoritzacions de drets d’imatge i sortides sense cost econòmic són vàlides per a tota l’escolaritat 

(de P3 fins a 6è). 

WEB ESCOLA 

Us recordem que el web de l’escola és https://agora.xtec.cat/esc-lasagrera/ on hi podreu trobar les 

informacions més importants (calendari escola, avisos d’última hora, fotos, menú del servei de 

menjador, enllaços als blocs d’aula...) del centre i del curs. 

 

FESTES A L’ESCOLA 

Les festes que es treballen pedagògicament són: la Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i final 

de curs. 

 

PECES DE ROBA MARCADA 

Totes les peces de roba que es puguin posar i treure (jaquetes, samarretes, xandalls,...) han d’anar 

marcades amb el nom i cognom. Les peces que es perdin  perquè no tenen nom , a final de mes, es 

duran a una entitat benèfica. Igual que les carmanyoles que també se’n perden moltíssimes perquè 

no estan marcades amb el nom. 
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MENJADOR 

L’empresa contractada és Tresmes Ecoactiva.   

La Comissió de Menjador del Consell Escolar fa el seguiment del servei de menjador i es reuneix 

periòdicament, almenys una vegada per trimestre. 

La normativa del menjador es regeix pel Pla de Funcionament del Menjador i també per les NOFC 

(Normes d’Organització i Funcionament del Centre).  

La coordinadora de menjador està a l’escola per poder atendre les famílies cada dia, de 9 a 10. El 

funcionament, a nivell de pagaments, és a través de domiciliació bancària, encara que sigui per dies 

esporàdics.  
 

El preu del menú  és de 6,20 € per a l’alumnat fix i de 6,80 € per a l’alumnat esporàdic. 
 

 

                       Coordinadora  Anna GARCIA PLAZA         MÒBIL 681 25 42 53 

 
 
 
RECOLLIDA SELECTIVA D’ESCOMBRARIES 

Sta. Eulàlia té un servei de recollida de deixalles porta a porta. L’escola, dins del protocol de recollida, 

tindrem en compte les tres erres:  

- Portar l’esmorzar a dins d’una carmanyola (sense paper d’alumini). REDUIR 

- Portar la carmanyola marcada amb el nom per reutilitzar-la. REUTILITZAR 

- Llençar el paper, restes de menjar, plàstics al contenidor adequat. RECICLAR 
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1. MESTRES QUE INTERVENEN EN EL GRUP.  

 

 

2. OBJECTIUS BÀSICS DEL CICLE DELS GRANS 

Els objectius fonamentals que ha d’assolir l’alumnat en finalitzar el Cicle dels Grans  

són els següents: 

 Progressar en autonomia i iniciativa personal: 

o Mirar l’agenda cada dia. 

o Consultar l’horari per no descuidar-se el material. 

o Dedicar una estona diària a la lectura. 

o Fer correctament els deures.  

o Aprendre a revisar el propi treball. 

o Ser conscient dels propis errors i intentar corregir-los 

 Resoldre situacions o necessitats de la vida quotidiana mitjançant la  

realització d’activitats al seu abast. 

o Fer-se la motxilla i la bossa d'esports.  

o Ser responsable en els càrrecs d'aula i de casa. 

 Mostrar-se participatiu, solidari i aprendre a conviure de manera pacífica. 

 

 

ÀREA 
CURRICULAR 

QUART   A QUART   B QUART C 

TUTORA Vanessa Bofill Eva Gómez 
 

Montse Ribas 
 

LLENGUA 
ANGLESA 

Eva Gómez Eva Gómez Eva Gómez 

EDUCACIÓ 
VISUAL I 

PLÀSTICA 
Montse Ribas Montse Ribas Montse Ribas 

EDUCACIÓ 
MUSICAL 

Montse Ribas Montse Ribas Montse Ribas 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

Vanessa Bofill Jordi Granell Montse Ribas 

RELIGIÓ Núria Dantí Nuria Dantí Nuria Dantí 

REFORÇ Jordi Granell Jordi Granell Jordi Granell 
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3.CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS INFANTS DE 7 A 10 ANYS  

 

Les bases de moltes característiques psíquiques i de personalitat es creen en aquest període: 

 

1. És una etapa on les noies i els nois tenen una bona capacitat de treball.   

2. Hi ha un inici de les operacions abstractes que és important afavorir (assimilació de 

conceptes, estudi, responsabilitat...)  

3. Continua existint una gran excitació i egocentrisme, per tant, cal continuar treballant la 

concentració, els hàbits i l’acceptació de normes grupals.  

4. Es combinen elements de l’etapa infantil anterior (6-8 anys) amb una nova etapa psicològica: 

són molt possibles situacions crítiques i contradictòries (Són petits i grans alhora).  

5. Les exigències dels adults, les han de tenir molt clares i pautades.  

6. Donat que estan en un període de canvi, necessiten molta ajuda de l’adult: encara no tenen 

prou autonomia per organitzar-se sols.   

4. HÀBITS 

És un Cicle ideal per introduir, tant a casa com a l’escola, uns hàbits de treball que els ajudaran al seu 

desenvolupament posterior. 

L’aprenentatge dels hàbits socials durant la infància és un dels aspectes fonamentals pel 

desenvolupament de la seva personalitat, fet que afavoreix l’aprenentatge escolar, incidint en el 

desenvolupament de l’autoestima i la confiança en sí mateix, així com en la millora de les relacions 

amb els altres. 

Aquests hàbits socials es poden englobar en tres blocs: 

A. Hàbits d’autonomia o habilitats personals.  

B. Hàbits de convivència o habilitats socials.  

C. Hàbits de treball 

A. Hàbits d’autonomia o habilitats personals 

Aquests hàbits fan referència a totes aquelles conductes que fomenten tant l’autonomia del nen i la 

nena, com l’expressió dels propis sentiments i opinions, afavorint d’aquesta manera un procés 

d’afirmació personal que permetrà el coneixement, la valoració i el control de l’infant sobre sí mateix. 

S’han de potenciar, doncs, en l'alumnat, els següents hàbits: 

o Tenir cura del seu aspecte personal.  

o Ser responsable dels seus objectes personals.  

o Desplaçar-se correctament per l’escola.  
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o Solucionar petits problemes al seu abast 

 

B. Hàbits de convivència o habilitats socials 

Són necessaris per tal de relacionar-se amb autonomia, seguretat i respecte amb el seu entorn social. 

o Tenir cura del material i jocs i saber-los compartir.  

o Fer la filera sense donar empentes, ni avançar els altres, ni córrer...  

o Saludar els altres i acomiadar-se amb fórmules de cortesia: “Bon dia”, “Fins demà”...  

o Utilitzar fórmules de cortesia com “si us plau”, “gràcies”...  

o Saber demanar permís i saludar en entrar a una altra aula o despatxos. 

o Escoltar i respectar el torn de paraula.  

o Respectar l’opinió dels altres.  

o Respectar les diferents cultures i formes de vida.  

o Parlar sense cridar.  

o Comportar-se adequadament durant les sortides escolars.  

o Ser responsable dels seus càrrecs.  

o Respectar les instal·lacions escolars i els voltants de l’escola: papereres, arbres, jardins, 

façanes...  

C. Hàbits de treball  

Aquestes habilitats estan relacionades amb les tècniques d’estudi, ja que incideixen directament en 

el treball escolar de l'alumnat: 

o Mantenir la postura adequada (esquena recta amb les lumbars recolzades, avantbraços 

sobre la taula...) 

o Treure i recollir el material de treball ràpidament. 

o Estar atent a les explicacions, normes i feines. 

o Acabar el treball començat. 

o Revisar el treball i arreglar els errors. 

o Presentar la feina neta i acurada. 

o Treballar sense molestar el company o la companya de taula. 

o Treballar en silenci. 

o Agafar adequadament el llapis o bolígraf. 

o No acostar massa la vista al paper. 

o Organitzar-se el treball i preveure el material que es necessitarà. 

o Acceptar normes i crítiques al seu treball i intentar millorar-lo.. 

o Participar en activitats de grup. 
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RECOMANACIONS A LES FAMÍLIES per afavorir un bon aprenentatge 

 Recordeu que és necessari que els nens i les nenes dormin les hores que els corresponen per 

l’edat (9 a 10 hores).  

 Mireu l’agenda del nen o de la nena cada dia i ajudeu-los a preparar la lectura i organitzar els 

deures.  

 Vigileu el nombre d’hores que l’infant està davant de la TV i el tipus de programes que veu i 

també els videojocs amb què juga o les connexions a internet, etc.  

 És important que esmorzin bé a casa (cereals, làctics, fruita...) a part del que mengin a l’hora del 

pati. Es recomana el consum de fruita.  

 A fi de tenir cura del nostre entorn, seria bo que, en comptes de paper d’alumini, els nens i les 

nenes portessin carmanyoles, l’embolcall reutilitzable que els vam proporcionar.  

 Convindria no carregar-los amb moltes activitats extraescolars.  

 

5. CONTINGUTS DE LES ÀREES 

 

5.1 Llengua catalana 

La llengua catalana és la llengua d’aprenentatge i comunicació de l’escola. Es pretén que l’alumnat 

n’assoleixi un bon nivell en l'ús i domini. 

 

 Seguint els acords pedagògics del claustre, es treballarà el llenguatge a partir de la lectura, 

comprensió i expressió, tant orals com escrites. El vocabulari, l’ortografia o la morfosintaxi, es 

treballaran a partir de l’expressió escrita, el llibre de text, la preparació de dictats, els diccionaris 

de significats i sinònims i altres materials.  

 Per potenciar el gust per la lectura, l’escola continuarà participant en el Certamen de Lectura en 

veu alta. Tots els nens i nenes realitzaran les mateixes activitats sobre la lectura, tot i que la 

participació en el certamen és opcional.  

 A l'aula es treballarà tant la lectura comprensiva i lliure (en silenci) com l’expressiva (en veu alta). 

Es llegiran un mínim de 5 llibres, a més dels de la biblioteca de l’aula. Durant el cicle ens visitarà 

un escriptor.  

 A fi de potenciar la correcció personalitzada i l’atenció a la diversitat, es destina un reforç per 

treballar l’expressió escrita intervenint dos mestres a l'aula.  
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 És important tenir en compte que la llengua és una àrea instrumental que també se li donarà 

molta importància en la resta de matèries i pot incidir en el resultat de totes les matèries. 

 

Lengua castellana 

 Se seguirà la mateixa metodologia que a Català, i es potenciaran els aspectes orals de la lectura, 

el vocabulari, la comprensió i l'expressió, i també els aspectes de la llengua escrita. En la sessió 

setmanal d’expressió escrita s’alternaran treballs en llengua catalana  i castellana. 

 Es treballaran les estructures i vocabulari diferents del Català.  

 S'intentarà al màxim la correcció individualitzada amb l’objectiu de millorar els continguts dels 

textos, així com les estructures pròpies del castellà. 

English 

L'alumnat de 4t realitza 2 sessions setmanals d’anglès . 

Per aconseguir els objectius de millorar el nivell que té l’alumnat en anglès, el mestre/a els parlarà 

sempre en aquest idioma (tant a dins com a fora de l’aula, segons el mètode d’immersió lingüística) 

perquè l’alumnat s’esforci en parlar la mateixa llengua que el/la mestre/a, ja que l’aprenentatge 

d’una llengua es basa fonamentalment en el seu ús. A vegades utilitzaran estructures i vocabulari 

treballats prèviament; d’altres les aniran aprenent a base de sentir-les al mestre/a o en activitats de 

comprensió oral a dins l’aula i d’altres les aniran aprenent i practicant a poc a poc.  

 Utilitzarem un llibre de text i llibres de lectura. Al llarg de totes les sessions es treballarà la llengua 

a través dels diferents blocs:  

o “Listening” (Comprensió oral).  

o “Speaking” (Expressió oral).  

o “Reading” (Comprensió escrita).  

o “Writing” (Expressió escrita).  

 

Per millorar el nivell d’anglès dels vostres fills/es, us recomanem que a casa els motiveu perquè 

escoltin els programes de la televisió, adequats a la seva edat, en anglès (dibuixos, documentals, 

pel·lícules, concurs “Fish and chips”...). 

 

 Matemàtiques 

Aquest curs continuem treballant en el projecte INNOVAMAT. Amb aquesta metodologia pretenem 

que l’alumnat conegui conceptes matemàtics com ara el comptatge, la geometria, la lògica o 

l’estadística, entre d’altres, i els descobreixi manipulativament per comprendre’ls. Es fomenta que els 

infants es familiaritzin amb els nombres, operin amb ells, i que n’enregistrin la seva manipulació per a 
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apropar-se al simbolisme matemàtic. Es busca que els nens i nenes descobreixin el sentit de les 

operacions, en comprenguin els algoritmes de càlcul tradicionals, les seves alternatives i també el 

càlcul aproximat. 

L’estructura setmanal de les sessions de matemàtiques funciona de la següent manera: 

2 sessions d’una hora de Laboratori de nombres→ cobreix el bloc de Numeració i càlcul. 

1 sessió d’una hora d’Aventures→ es treballen els blocs de Relacions i canvi, Espai i forma, Mesura i 

Estadística i atzar. 

1 sessió d’una hora en mig grup de Plataforma Bmath→ plataforma digital per treballar tots els 

continguts. 

 

 

Coneixement del medi  

 

L'Àrea de Coneixement del Medi inclou el medi social i cultural i el medi natural. S’avaluaran per 

separat. Els aspectes que es tenen en compte són: 

 Observació i recollida de dades d’experiments i treballs de camp. 

 Elaboració d'hipòtesis i conclusions.  

 Treball en grup i cooperatius.  

 Iniciació a les tècniques d’estudi: idees principals, quadres d’observació, definicions, gràfics, 

mapes conceptuals, elaboració de dossiers...   

 Coneixement del poble de Sta. Eulàlia i la comarca relacionant el medi natural i social.  

 El respecte per l'entorn. 

Projecte interdisciplinari: La nostra comarca: el Vallès Oriental 

 

Música i Dansa 

A través d’aquesta assignatura, s’afavoreix un desenvolupament de l’oïda, del moviment, del ritme, 

de la veu, de la creativitat, de la sensibilitat i de la memòria. Amb activitats de moviment i 

agrupacions vocals i instrumentals treballarem la cooperació i el respecte envers els altres. 

Farem música amb els instruments que tenim a l’aula i, amb el cos (cant, percussió corporal, 

moviment i dansa).  

Treballarem la dissociació entre diferents parts del nostre cos. 

Treballarem l’oïda i l’audició escoltant músiques de diferents gèneres (èpoques i estils) 
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Educació Visual i Plàstica  

 

L’educació artística a l’educació primària té per objectiu desenvolupar les competències perceptives i 

d’expressió que permetin als alumnes comprendre el seu entorn i els mons artístics i culturals i 

adquirir eines per comunicar-se amb els llenguatges de les arts. L’educació artística afavoreix 

l’estructuració del pensament de l’alumnat en tant que contribueix a l’anàlisi de la realitat i ajuda a 

comprendre i a respondre, a sentir i a distingir, a pensar i a construir. L’aprenentatge de l’art, i a 

través de l’art, genera coneixement i transferència a altres situacions i contextos tot desenvolupant 

un pensament crític, obert i flexible. L’educació artística també té una gran rellevància des d’una 

perspectiva social i cultural.  L’art, per les seves característiques, permet un diàleg obert amb les 

altres manifestacions culturals del món.  

 

Aquest curs es realitzaran activitats plàstiques per treballar continguts de medi natural i social; com 

representar plàsticament els aparells del nostre cos i la maqueta del relleu de Catalunya. També 

treballarem l’obra de l’artista Antoni Cumella. 

 

Educació Física 

 

Els objectius principals d’aquesta àrea  i per tant aquells als quals dedicarem més temps i esforç a 

4t seran: 

 Consolidació de les habilitats motrius bàsiques en entorns variables. 

 Consolidació del control motriu i la coordinació corporal, cosa que junt amb l’objectiu anterior 

ens permetrà començar a fer activitats d’iniciació esportiva. 

 Proposar estructures rítmiques senzilles i reproduir-les corporalment. 

 Participar i gaudir de les activitats amb esforç i respecte per les normes, els companys i el 

material. 

 Prendre consciència de la importància de l’activitat física per millorar la nostra salut. 

 Aprendre hàbits saludables a nivell d’higiene i alimentació, i començar-los a incorporar a la nostra 

vida quotidiana. 

 Millorar la cohesió i la cooperació entre membres del grup, sigui quin sigui aquest, acceptant els 

diferents nivells que hi poden haver i posant en valor les habilitats de cadascú. 

 

A nivell organitzatiu, es seguirà fent una sessió setmanal de 90 minuts amb el grup classe. 
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Cal portar la vestimenta adequada per a la pràctica de la sessió: xandall o roba esportiva, vambes (a 

poder ser que no siguin de sola prima) i mitjons. 

Si un alumne/a no pot realitzar la sessió per malaltia o lesió, caldrà portar una nota a l’agenda i en 

cas que la situació s’allargui mes d’una sessió un justificant mèdic. 

També, poden portar un petit necesser amb una samarreta de recanvi i una tovallola petita. 

 

Religió o àrea d’Educació en valors Socials i Cívics (ESC) 

 

Religió: 

 Conèixer l’estructura i característiques de la Bíblia. 

 Descobrir que cada ú és únic i irrepetible i la importància d’acceptar-se i estimar-se. 

 Conèixer els principals esdeveniments, afirmacions, paraules, cicles litúrgics, textos que formen 

part del fet religiós. 

 Conèixer els principals models de la vida proposats per la fe cristiana a través d’alguns 

personatges de L’Antic i Nou Testament. 

 Començar a identificar la figura de Jesús a través de les seves accions i paraules. 

 Iniciació en el coneixement de la vida de l’Església, com a grup que celebra, reconeix i prega Déu, 

i en la seva acció sacramental. 

 Descobrir el sentit cristià d’actituds morals ( sinceritat, pau, comprensió, perdó, solidaritat, 

respecte, gratitud...) establint la relació amb el manament de l’amor. 

 Enriquir el propi vocabulari relacionat amb les religions i conèixer els diferents temples cristians i 

d’altres religions. 

Educació en valors Socials i Cívics (ESC): 

L’objectiu de l’àrea és donar elements als alumnes perquè siguin capaços de viure plenament i de 

manera feliç i perquè puguin contribuir al benestar dels qui els envolten, tant dels qui els són més 

propers com dels qui els són més llunyans.  

En aquesta edat l’infant ha d’assolir les següents competències:  

 Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes  

 Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un benestar personal.  

 Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.  

 Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les 

cultures que les conformen.  
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 Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.  

 Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de 

convivència.  

 Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.  

 Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les situacions 

d’injustícia.  

 

6. AVALUACIÓ 

 

Al finalitzar cada trimestre es lliura el butlletí de notes. El comprovant ha de retornar firmat a 

l’escola. El traspàs d’informació a les famílies es realitza mitjançant entrevistes per videoconferència 

o trucada telefònica. S’ha de recordar que les qualificacions finals no reflecteixen  únicament les 

notes de les proves sinó també, i amb un pes important, es valora l’esforç, l’actitud de l’infant davant 

de les tasques, la presentació dels treballs, el comportament, així com l’hàbit d’estudi i la continuïtat 

de la feina ben feta. 

 

7. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL I FUNCIONAMENT DE L'AULA  

 

Es farà especial èmfasi en el treball al voltant de tres aspectes fonamentals:  

 Organització i autonomia.  

 Millorar l’atenció i concentració.  

 Crear un clima agradable a l’aula que afavoreixi l’aprenentatge. 

 

ÚS DE L'AGENDA: 

A classe: 

Utilitzarem l’agenda diàriament i li donarem molta importància.  

Anotarem correctament els deures a fer,  explicarem maneres d’organitzar el temps i en farem un 

seguiment. 

 

A casa: 

Obrir cada dia l’agenda per la setmana actual, marcar el dia  i comprovar els deures.  

Verbalitzar i organitzar els deures amb el vostre fill o la vostra filla. 
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Llegir i signar les notes escrites pel mestre/a en el requadre del dia.  

Utilitzar l'espai específic en l'agenda per anotar absències, retards, malalties i/o entrevistes. 

Per fer el seguiment de la lectura diària proposem que cada mes es completi la fitxa tècnica d’un 

llibre. 

 

Ús de la carpeta: 

Ha d’anar i tornar cada dia de casa a l'escola i a l'inrevés. És important que un cop a la setmana la 

mireu amb el vostre infant per endreçar-la. El llibre de lectura sempre s’ha de portar a l’escola dins la 

carpeta. 

 

Llibretes i dossiers: 

-Les llibretes es treballaran a classe i, només de manera puntual, aniran a casa per acabar alguna 

feina.  

-S’elaboren dossiers a l’àrea de medi i d’anglès.  

 

 

 

Llibres i quaderns: 

-Els llibres i quaderns han d’estar a classe i aniran a casa quan ho requereixi la feina o per estudiar. 

Però no es poden quedar a casa. 

 

Grups amb coordinador/a de taula. 

-El coordinador o la coordinadora és responsable del grup i té la funció de: revisar si han portat els 

deures, recollir en ordre, revisar agendes i ajudar els companys, sempre que puguin. 

-El càrrec de coordinador/a canviarà cada setmana... a fi de treballar l’autonomia, la responsabilitat i 

la consciència de formar part d’un grup cohesionat. 

 

Esmorzars. 

Es recomana fer un esmorzar complert a casa. A l’hora del pati és millor portar un petit entrepà i, 

almenys un dia a la setmana, portar fruita. És important l’ús de la carmanyola o embolcall per reduir 

residus. 

 

Ampolla d’aigua. 

Recomanem que tothom porti la seva ampolla d’aigua o cantimplora a la motxilla. 
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Aniversaris.  

Els/les alumnes poden portar un detall per la classe (conte, joc, trencaclosques). Les targetes per 

festes infantils només es reparteixen a la classe quan es convida tot el grup. 

 

 

Mocadors.  

S’ha de portar un paquet de mocadors a la motxilla. 

 

 DEURES I ESTUDI A CASA. 

 Els infants necessiten practicar individualment allò que s’ha explicat a classe. Per aprendre 

qualsevol cosa és important la calma, el silenci i el treball en el lloc adient. 

 Es demana que el treball diari sigui supervisat per un adult un cop s'hagi realitzat.   

 És important que l’infant comenci a concentrar-se i a treballar cada dia, sense TV ni altres 

elements que el distreguin.  

 És important disposar d’una taula espaiosa i tenir tot el material a punt abans de començar.  

 

 

Proposta de deures a quart 

 Dues feines setmanals de llengua, matemàtiques o altres. 

 Alternar la preparació d’un dictat en català i en castellà.  

 Lectura diària. 

 Feines puntuals al Classroom. 

També hi haurà treballs puntuals de recerca, memorització, estudi, feines per acabar o de practicar 

algun aspecte mecànic. 

 

8.SORTIDES I ACTIVITATS CULTURALS. 

 

 LLOC DATA DURADA 

1r trim. Sortida pel poble (pendent del curs passat) A determinar Tot el dia 

2n trim 
Sortida a Granollers (Museu, Porxada, refugi 

antiaeri i Roca Umbert) 
A determinar Tot el dia 
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2r trim 
Sortida a l’Ajuntament i deixalleria (pendent del 

curs passat) 
A determinar Matí/tarda 

3r  trim. 
Visita a la Depuradora de Sta. Eulàlia de 

Ronçana 
 A determinar Matí 

3r  trim. 
Sortida per l’entorn de Sta. Eulàlia de Ronçana. 

Passeig Fluvial del riu Tenes.  
Per concretar Tot el dia 

3r trim. 
Colònies a la Casa de Natura de Vallcàrquera, al 

Figaró. 

24, 25 i 26  de 

maig 
3 dies/2 nits 

Durant 

el curs 

Sortides pel poble vinculades al projecte de 

conèixer l’entorn.  
Al llarg del curs Mig dia 

 

Enguany, sempre que sigui possible, les activitats culturals es faran o bé a l’escola o a un equipament 

municipal. 

Al segon i tercer trimestre les sortides queden pendents de confirmació segons com evolucioni la 

situació pandèmica.  

 

9. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

 

Dins del Projecte Educatiu de centre s’incorpora el projecte de convivència on es recull les mesures 

de promoció de la convivència, els mecanismes i les fórmules per a la resolució pacífica dels 

conflictes, especialment la mediació, així com els processos i les mesures d’intervenció educativa 

aplicables en cas d’incompliment de les normes d’organització i funcionament del centre i d’acord 

amb la normativa vigent. 

 

 


