
 
 

BENVINGUTS A CICLE 
MITJÀ  

 
 

  CURS 2020-21 
 



Abans de començar… 

O Micròfons apagats. 

O Càmera (optatiu) 

O Torn de pregunta( escriure-la en la xat, torn 

obert de paraula al final de la presentació) 

 



 
PRESENTACIÓ DE MESTRES i GRUPS ESTABLES 

O p3 i p4: Susana Ortiz i Carme Pallé 

O p5: Anna Guday i Glòria Tendero. 

O 1r i 2n: Mercè Orriols  

O 3r: Laura Barroso 

O 4t: Laia Pagès 

O 5è: Anabel Vargas 

O 6è: Maica Comas  

Mestres que entren dins el grup estable de cicle mitjà: 

O Laura: Tutoria 3r, Educació Física i valors. 

O Maria: Anglès i música. 

O Laia: Tutoria 4t, medi i Educació Especial. 



NOVETATS ESPAIS 







 





 



PROTOCOL COVID 
MESURES ORGANITZATIVES 

 Elaboració d’un Pla educatiu per possible confinament  que 

trobareu a la web del centre.( grups estables d’alumnes i 

docents,protocols d’higiene personal, d’espais i de 

material, hores d’entrada i sortida diferents per a cada 

grup, esmorzars dins l’aula….) 

 IMPORTANT!! PORTAR UNA MASCARETA DE RECANVI.  

 Mascaretes sempre netes i ben ajustades. 

 Reunió dimecres  14 d’octubre  a les 19h.  

 



Pla de l’escola per un 
possible confinament 

O Material a casa ( caixa, quaderns, llibretes, 

material divers,…). 

O Classroom. 

O Recomanació: tenir actualitzat les eines 

informàtiques de casa. 

 



 

HORARI DE 3r 



HORARI DE 4t 

 



Àmbit lingüístic 
 Llengua catalana  Llengua castellana 

Es treballa a  partir  de: 

O el llibre:  els alumnes de segon 

O Quadernet: els de primer  

O També amb materials més 

manipulatius i adaptats a les 

diferents necessitats del procés de 

lectoescriptura. 

O ACORDS D’ESCOLA:  

 -De P3 a 2n de primària: LLETRA DE PAL I 
LLIGADA 

- De 3r a 6è de primària: LLETRA LLIGADA I 
LLETRA D’IMPREMTA 

 

o Deures: dimecres (1 cop a la 
semana). 

O No hi ha llibre. 

O Es realitzen activitats de totes 

les dimensions a partir de temes 

propers als alumnes. 

O Tot potenciant l’expressió oral i 

la comprensió. 

O Un cop a la setmana Clasroom 

___________________ 

O Diferent tipus de dictat setmanal 

(els dimecres). 

O Tallers de llengua: un cop a la 

setmana.  



 

Llengua anglesa 
 

  

  

Anglès es treballa a partir de:  

 

- Flash cards (vocabulari) 

- Cançons i vídeos educatius (super simple songs). 

- Rutines 

- Llibre: Classbook 

. . . 

Fent èmfasi en la comunicació oral (listening and speaking). 

 

 

A més a més...  

 

Els dimecres es treballarà  

 

 



Es treballa a partir de: 

- Llibre. 

- Càlcul sistemàtic. 

- Tallers matemàtics: petits grups flexibles, metodologia dinàmica: jocs, 

robòtica, tablet… 

 

 Dimensions: 

Resolució de problemes 

Raonament i prova (Ex. :comprovar el resultat d’una operació en el seu 

context) 

Connexions (Ex. Com relacionen diferents continguts ja apresos per arribar a 

un de nou) 

Comunicació i representació (Ex.: com expliquen allò que han calculat, o la 

propietat que han descobert,...) 

A les activitats d’avaluació escrita (prova):  

La qualificació serà la que correspon a cada activitat, no global. 

 

Àmbit matemàtic 



Àmbit coneixement del medi 

O Aprenentatge a través de projectes a partir de 
grups heterogenis. S’anirà creant el material a 
mesura que avanci la temàtica. Col.laboració casa. 

 

 

O Durant el segon trimestre treballarem entorn el 
projecte  d’emprenedoria a partir de la iniciativa 
dels alumnes. 

 



Àmbit artístic: plàstica 

- Treballem diferents expressions artístiques (pintura, 

escultura i modelatge, representació i moviment...) 

dins de cada grup estable, a partir de l’autor 

Alexander Calder.  

 

- Aquest any no es poden fer tallers artístics tal i com estaven 

organitzats. 

 

- Si voleu els/les alumnes poden portar una bata o roba vella 

 per embrutir-se i deixar-la a l’aula. 

 



Religió/ valors / tutoria 

O RELIGIÓ: Coneixement i respecte dels trets principals de les 

grans religions. La seva història, cultura i persones. 

O  ED. EN VALORS: Es treballarà a partir de contes del 

programa de Dipsalut “Sigues tu” i altres, a més de dinàmiques 

de grup  per fomentar els valors de la convivència, la igualtat, el 

respecte, l’empatia, l’autoestima...  

O TUTORIA: es realitza assemblea per gestionar conflictes d’aula 

o centre i també per potenciar el reforç positiu i la cohesió de 

grup. 



SEP ( Suport escolar 
personalitzat) 

 

 

 

 

 

 Es realitza els dilluns i els dimarts de 12.30 a 13.00. 

 

 És un reforç individualitzat i temporal de llengua, de matemàtiques i 
d’organització a on es treballa a partir de diferents suports i 
metodologies. Les mestres valoren qui gaudeix del suport i en 
determinen també la durada.  

 

 Els nens que reben atenció d’educació especial no hi poden assistir. 

 

 No és obligatori. Cal signar una autorització que rebreu prèviament. 

 

 Es disposa de vigilància per als germans dels alumnes que 
assisteixen a SEP fins a les 13h. 

 

 Inici a partir de la primera setmana octubre, excepte primer.  



FESTES, SORTIDES I ACTIVITATS 

 Aquest curs, a causa de les mesures sanitàries 

adoptades, no es poden concretar les sortides  ni 

les activitats complementàries. Aquestes activitats 

es realitzaran sempre que les condicions 

epidemiològiques ens ho permetin. 

 

 Us anirem informant puntualment des de l’escola.  

 

 Des de l’escola tenim la intenció d’organitzar les 

festes amb les adaptacions pertinents; i les sortides 

sempre que sigui posible. 

 

  

  

  



EL PROCÉS D’APRENENTATGE I 
L’AVALUACIÓ 

O El cicle inicial és un moment 

molt important en el procés de 

lectoescriptura, que comprèn 

des de p3 fins a 2n. 

 

O Perquè cada alumne pugui 

desenvolupar el seu procés  

d’aprenentatge cal respectar 

el ritme individual de 

cadascú. 

O Oferint l’ajuda necessària 

perquè cada alumne 

desenvolupi les seves 

capacitats i assoleixi els 

objectius. Tenint cura del 

benestar emocional de cada 

alumne. 

 

 

 



INFORMES 

Trimestrals Final 

O Hi haurà una sola 
qualificació per cada 
àrea amb comentaris 
de les competències 
avaluades. 

O Les qualificacions 
són: 

    AE, AN, AS, NA. 

O Hi haurà una 

qualificació per a 

cada competència i 

una nota final de 

cada àrea. 

 
 

 

 

Seguint l’Ordre del Departament d’Educació, els informes seran  

per àmbits: lingüístic, matemàtic, artístic, d’educació física,... 



RELACIÓ AMB LES FAMíLIES 

 LLIURAMENT D’INFORMES 

 (DATES AL DOSSIER) 

 

 AGENDA (PART DE 

DARRERA) o CORREU 

ELECTRÒNIC: 

 b7001361@xtec.cat 

 morriol8@xtec.cat 

 

 ENTREVISTA DE CURS per 

telèfon: els dijous de 3 a 4h. 

 

 

 

 

O FESTES ESCOLARS  
TANCADES I ADAPTADES A 
LA SITUACIÓ. 

 

O WEB ESCOLA: 
https://agora.xtec.cat/escteresade
palleja/  

 (IMPORTANT) 

  

O TALLERS EN FAMÍLIA  

( aire lliure) 

 

O MISSATGES A TRAVÉS DE 
LA DELEGADA D’AULA 
(escollir) 

mailto:b7001361@xtec.cat
mailto:morriol8@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/esc-teresadepalleja/
https://agora.xtec.cat/esc-teresadepalleja/
https://agora.xtec.cat/esc-teresadepalleja/
https://agora.xtec.cat/esc-teresadepalleja/
https://agora.xtec.cat/esc-teresadepalleja/


- En cas de problema amb el funcionament, 

actualitzeu l’aplicació i si no funciona truqueu al 

servei tècnic (telèfon a la web de l’escola o de 

l’aplicació 886080996) 

- Aplicació a través de la qual es reben 

informacions, s’autoritzen sortides i es realitzen 

pagaments a través de la targeta. 

- Els pares amb més d’un fill reben les 

notificacions en funció del nombre de fills.  Els 

pagaments també són per cada alumne. 

- Si us instal·leu l’aplicació novament no podreu 

accedir als missatges anteriors. Aviseu a 

l’escola si necessiteu tornar a rebre missatges.   

 



Web de l’escola  
S’hi pot trobar tota la informació referent a l’escola: calendari, 
autoritzacions, documents de centre, protocols  COVID,  articles i 
fotografies d’activitats i sortides,… 
 
Hi ha enllaços  de les diferents àrees per a practicar amb els vostres fills.   
 
Us animem a que hi entreu i comenteu les publicacions.  
 
 
 
 



Classroom 

O Accés a través de la compte de correu 

electrònic:  @escolafortia.cat  

O Ús de la plataforma educativa durant tot el 

curs. 

O Utilització en les diferents àrees.  

O Deures quinzenals. 

 



NORMATIVA IMPORTANT A RECORDAR QUE JA 
TENIU AL DOSSIER DE FAMÍLIES 

 ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT.  
Recordeu justificar les faltes. 

 MEDICAMENTS I ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA: prèvia autorització. 

 EDUCACIÓ FÍSICA: roba i necesser: 
sabó, pinta, tovallola i mitjons antilliscants. 

 ESMORZARS I CELEBRACIONS: El 
dijous és el dia de la fruita. Pels 
aniversari es poden portar esmorzars 
envasats individualment. Portar tiquet. 



Consells pràctics... 
 

O Com podem ajudar  des de casa? 

Ajudeu-los a organitzar –se amb els deures i la motxilla. És important  que ells/es 

vagin agafant autonomia. 

1. Reviseu l’agenda i la carpeta. Feu-los-hi saber si escriviu una nota. 

2. Llegiu amb ells una miqueta cada dia.  

3. Podeu fer activitats del symbaloo de la web de l’escola.  

4. No els hi demaneu allò que no estan preparats per fer. 

5. Valoreu positivament tot allò que us expliquen de l’escola i si hi ha alguna 

cosa que no veieu clara veniu a parlar. 

6. Porteu jaquetes, jerseis i carmanyoles marcats amb el NOM. 

7. Enllaç amb articles i  estudis  per ajudar-vos en l’educació: 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca 

 
 
 

  
 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca


PREGUNTES? 

 


