
 
 
 

BENVINGUTS A 
EDUCACIÓ INFANTIL  

 
 

  CURS 2020-21 
 



Abans de començar… 

O Micròfons apagats. 

O Càmera (optatiu) 

O Preguntes (escriure en el xat, torn obert de 

paraula al final de la presentació) 

 



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: Annabel Vargas 

O 6è: Maica Comas  

 

Mestres que entren dins el grup estable de P3 i P4: 

. Carme: experimentació i emocions 

. Susana: la resta d’activitats 

 

 
PRESENTACIÓ DE MESTRES i GRUPS ESTABLES 



NOVETATS ESPAIS 





FOTOGRAFIA AULA 





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….) 

 

 Reunió dimecres  14 d’octubre  a les 19h.  

 



Pla de l’escola per un 
possible confinament 

O Material a casa ( caixa, fitxes material divers,…) 

O Classroom. 

O Recomanació: tenir actualitzat les eines 

informàtiques de casa. 

 

 



HORARI DE P3 i P4 



RUTINES: 



ÀREES 
CURRÍCULUM DE LA GENERALITAT 

1. Descoberta d’un mateix i dels altres 

2. Descoberta de l’entorn 

3. Comunicació i llenguatges 

Treball global 

Ús de les TIC a totes les àrees 



1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I 

DELS ALTRES 

O Hàbits i rutines: 

‒ Hàbits d’autonomia 

‒ Hàbits de treball 

‒ Hàbits de sociabilitat 

‒ Hàbits de cura de l’entorn 

‒ Hàbits d’higiene 

O Motricitat fina i traç 

O Psicomotricitat 



O Educació emocional i valors 

O Treball de la figura humana de forma 

sistemàtica durant tota l’etapa. 

O Protagonista: P4 poden portar el dossier. 

Més endavant ho farà també P3. 



2. DESCOBERTA DE L’ENTORN 

O Treball per projectes (nom de la classe, el cos humà) 

O Treball de cada estació de l’any 

O Experimentació 

O Matemàtica:  

- Geometria 

- Lògica 

- Mesura 

- Nombres i càlcul 



3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

3.1. Llenguatge verbal 

3.2. Llenguatge plàstic 

3.3. Llenguatge musical 

 

   



3.1. Llenguatge verbal 

Llenguatge oral: 

‒ Converses 

‒ Estructura del discurs 

‒ Vocabulari 

O Consciència fonològica 

O Relació text oral i escrit 

 



EL PROCÉS D’APRENENTATGE I 
L’AVALUACIÓ 

O El procés de lectoescriptura, 

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. 



Biblioteca 

 

A les sessions de biblioteca es treballa els hàbits 

(escoltar, cuidar els contes, fer silenci, …) 

Treballem diferents contes durant el curs (la mestra 

explica el conte, els nens fan hipòtesis, …) 

Els nens després miren contes lliurement. 
 



3.2. Llenguatge plàstic 

OManipulació de diferents materials i tècniques 

OTreball d’un artista: Alexander Calder 

 

 

 
 

OActivitats relacionades amb altres àrees 

 



3.3. Llenguatge musical 

OCançons i danses tradicionals 

OReconèixer alguns instruments 

OQualitats del so (fort/fluix, llarg/curt, agut/greu, 

corda/percussió/vent/veu) 

OTreball de l’instrument de la veu 

OUtilitzar la música per assolir continguts d’altres 

àrees 

OPel que fa a l’espectacle de Nadal no es podrà fer 

en el format que coneixíem fins ara. 

 



METODOLOGIES DE TREBALL  

OEl joc com a mitjà per aprendre 

O Activitats manipulatives 

Racons:  

‒Fomentar l’autonomia 

‒Atendre la diversitat 

‒Capacitat de treballar en grup 

‒Desenvolupar habilitats socials 



OTallers grup estable 

   - Tallers de jocs matemàtics (hem començat: formes, 

classificacions, dòmino, memory, números) i de llengua 

(identificant lletres, inicials, noms i P4 cognoms també). 

  



 

WEB DE L’ESCOLA: 

OHi ha enllaços  de les diferents àrees per a practicar amb els 

vostres fills amb el Symbaloo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WEB DE L’ESCOLA: 

OS’hi pot trobar tota la informació referent a l’escola: calendari, 

autoritzacions, documents de centre, protocols de les malalties 

infeccioses,  autoritzacions de pastissos, resum i  fotografies 

d’activitats i sortides,… 

OUs 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. 

 

 

 



OAgrupament per cursos (amb i sense suport) 

OGrups heterogenis de diferents cursos 

OGran grup 

OTreball individualitzat 

OPadrins i fillols (aquest any no en podem fer) 

AGRUPAMENTS  



INFORMES 

‒ Primer informe el 21 de gener 2021. 

(Hàbits, relació i adaptació)  

 

‒ Segon informe 21 de juny 2021. 



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. 

 

  

  



RELACIÓ AMB LES FAMíLIES 

 LLIURAMENT D’ INFORMES 

 (DATES AL DOSSIER) 

 

 AGENDA (PART DE 
DARRERA) o CORREU 
ELECTRÒNIC: 

 b7001361@xtec.cat 
 

Susana  sortiz7@xtec.cat 

Carme cpalle@xtec.cat 

 
 

 ENTREVISTA DE CURS: 

 HORARI ATENCIÓ: 

Divendres de 10h a 11h (Susana) 

 
 

O TELÈFON: casos urgents, fora 
d’hores de classe. 

 

O FESTES ESCOLARS  
TANCADES I ADAPTADES A 
LA SITUACIÓ. 
 

O WEB ESCOLA: 
https://agora.xtec.cat/escteresadepalleja/  

  

 

O TALLERS EN FAMÍLIA  

     (aire lliure) 

 

 

O MISSATGES A TRAVÉS DEL/ DE 
LA DELEGAT/DA D’AULA  
(escollir) 

mailto:b7001361@xtec.cat
mailto:sortiz7@xtec.cat
mailto:cpalle@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/esc-teresadepalleja/


- 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.  

- 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 886 080 996). 

 

 

 



NORMATIVA IMPORTANT A RECORDAR QUE JA 
TENIU AL DOSSIER DE FAMÍLIES 

 ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT.  Recordeu 

justificar les faltes. 

 MEDICAMENTS I ASSISTÈNCIA 

SANITÀRIA: prèvia autorització. 

 PSICOMOTRICITAT (dijous): roba còmoda i 

mitjons antilliscants. 

 ESMORZARS I CELEBRACIONS. Tenir en 

compte les al·lèrgies. El dijous és el dia de la fruita. 

Pels aniversari es pot portar esmorzars envasats 

individualment. Portar tiquet. 



PREGUNTES? 


