
 
 
 

BENVINGUTS A CICLE 

SUPERIOR 
 
 

  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 superior: 

O Iona Llagostera: música i plàstica. 

O Sònia Solés: anglès i castellà (  només 6è) 

O Cati Steggeman:  matemàtiques i  reforç de medi. 

O Maica Comas: Educació especial i medi a cicle superior. 



NOVETATS ESPAIS 



MÒDUL 



FOTOGRAFIA AULES 

AULA SISÈ 



AULA CINQUÈ 



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. 

O Deures a casa en cas de que s’hagi de confinar 

individual.  

 



L’HORARI DE SISÈ 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

9:00 

10:00 

 

CATALÀ 
MATES 

 

CATALÀ 
MATES 

10:00 

11:00 

 

MATES 
ANGLÈS 

TALLERS DE 
LLENGUA 

CATALÀ 

PATI PATI PATI PATI 

11:30 

12:30 

 

MÚSICA 
EDUCACIÓ 

FÍSICA 
CASTELLÀ 

 

MEDI 

12:30 
13:00 

SEP   SEP  

MENJADOR 

14:30 

15:00 

 

LECTURA / 
BIBLIO 

LECTURA/ 
LECTURA 
ANGLÈS 

 

LECTURA/ 
LECTURA MAT 

PLÀSTICA 





ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

LLENGUA CATALANA I LLENGUA CASTELLANA 

 

O Es treballa a  partir  del quadern  “Tot 

tallers”, el dossier de llengües i les 

diferents llibretes. 

O Diferents tipus de dictats quinzenals. 

O Tallers de llengua: un cop a la setmana.  

 



 

LLENGUA ANGLESA 

 CS:  Utilitzem el llibre “ Tiger 5”  de l’editorial Macmillan ( dura 2 

cursos i a 6è s’amplien continguts). Aquest any s’ha començat un 

projecte de reutilització de 3r a 6è ja que són llibres de consulta 

on no s’hi escriu.  

Tenen també una llibreta compartida amb medi on es farà 

l’expressió escrita i les activats proposades. 

Els de 6è tenen l’activity book on s’hi fan activitats. 

També treballarem amb el classroom on s’aniran proposant 

tasques al llarg del curs. 

 

 

Dimarts tarda: projecte de medi en anglès ( CLIL; Content and 

Language Integrated Learning).  

Es treballarà un tema triat per l’alumnat fent servir una 

presentació del google classroom i  finalment l’hauran de 

presentar a la resta de companys/es utilitzant la llengua anglesa 



Es treballa a partir de: 

- Dossier d'aprenentatge, llibreta i Llibre de coneixements. 

- Càlcul sistemàtic. 

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

activitats amb diferent format (ordinador, Tablet, material manipulatiu, etc.). 

 

Dimensions matemàtiques (amb les quals s’avaluen): 

O Resolució de problemes 

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

context). 

O Connexions (Ex. Com relacionen diferents continguts ja apresos per 

arribar a un de nou). 

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

la propietat que han descobert,...) 

ÀMBIT MATEMÀTIC 



ÀMBIT CONEIXEMENT DEL MEDI 

O Treball per projectes. 

O Llegir per aprendre 

O Proves periòdiques ( una de tant en 
tant). 

O  Presentacions en grup mensuals.  

O Treball en camp: Recollida de dades. 

O Prova de competències bàsiques.  



ÀMBIT ARTÍSTIC 

- 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. 

 

- A la classe de música seguirem el treball de sensibilització musical 

(audicions, danses, instruments a classe i flauta, cançons…), i continuarem 

avançant en el llenguatge (ritmes, notes…) 

- Pel que fa a l’espectacle de Nadal no es podrà fer en el format que 

coneixíem fins ara. 

- La Cantània s’ha suspès i no podrem participar-hi.  

 

 



ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ FÍSICA 

O HAN DE PORTAT: 

- Samarreta de recanvi. 

- Tovallola petita. 

- Desodorant de roll on ( queda 

prohibit la colònia  i el desodorant 

d’esprai). 



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 dinàmiques de grup  

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

respecte, l’empatia, l’autoestima. 

O TUTORIA: es realitza assemblea grupal, per gestionar 

conflictes d’aula o centre i també per potenciar el reforç positiu i 

la cohesió de grup. 

O GESTIÓ DE CONFLICTES: hi haurà una caixa a cada classe 

on els alumnes poden escriure els conflictes que han tingut 

amb un company/a en concret i es gestionarà de manera 

individual. 



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 cicle inicial 



FESTES, SORTIDES I ACTIVITATS 

 Sortides: es realitzaran en funció de la 

situació de la covid i la disponibilitat del grup 

estable (tokapp). 

 Festes: adaptades a les mesures de 

seguretat.  

 Activitats:  



 
INFORMES 

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

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

 
 

TRIMESTRALS 

 

FINAL 

  

O Hi haurà una sola 

qualificació per cada 

àrea amb comentaris de 

dimensions avaluades. 

 

O Les qualificacions són: 

    AE, AN, AS, NA. 

 

 

O Hi haurà una 

qualificació per a cada 

dimensió i una nota final 

de cada àrea. 

 



RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 LLIURAMENT D’INFORMES 

 (DATES AL DOSSIER) 

 

 AGENDA (PART DE 
DARRERA) o CORREU 
ELECTRÒNIC: 

b7001361@xtec.cat 

mcomas44@xtec.cat 

avarga2@xtec.cat 

 
 ENTREVISTA DE CURS per 

telèfon:  
 Cinquè: dimarts de 12,30 a 

13,30 h. 

 Sisè: dimarts de 11,30 a 
12,30h.. 

 

 

 
 

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:mcomas44@xtec.cat
mailto:avarga2@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/


- MIREU L’APLICACIÓ PERIÒDICAMENT. 

- Famílies amb dos o més fills: fixeu-vos a quin fill va dirigit el 

tokapp. 

- 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. 

 ESMORZARS I CELEBRACIONS: El dijous és 

el dia de la fruita. Per la situació covid, es 

poden portar pels aniversaris els 

esmorzars envasats individualment. Portar 

tiquet. 



CONSELLS PRÀCTICS... 
 

COM PODEM AJUDAR  DES DE CASA? 

 

1. Un espai propi a casa.  

2. Autonomia en l’organització: ajudeu-los a organitzar-se. 

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

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

cosa que no veieu clara veniu a parlar. 

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

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

http://familiaiescola.gencat.cat/ca 

 
 
 

  
 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca


I PER FINALITZAR, RECORDEM 

ALS NOSTRES ALUMNES 

QUE… 

“NO ÉS L’ESPÈCIE MÉS FORTA LA 

QUE SOBREVIU, NI LA MÉS 

INTEL.LIGENT, SINÓ LA QUE MILLOR 

RESPON AL CANVI” 

Charles Darwin 



PREGUNTES? 

 


