
REUNIÓ DE FAMÍLIES
Cicle Superior / Octubre 2020



Teixint 
relacions…



MESTRES DEL CICLE SUPERIOR

C.S.A: Jose Matamoros

C.S.B: Jaume Villar

C.S.C: Jud Andújar

Anglès: Inma Rodríguez

TIS: Montse Collado

Educació Especial: Jaume Villar

Educació Física: Jose Matamoros

Música: Jud Andújar

Castellà: Jaume i Inma



Parlem de…

Com ens organitzem…

● Mestres del Cicle.
● Entrevistes i objectiu de 

l’agenda.
● Missions o Reptes.
● En cas de confinament.
● Sortides i Colònies.
● Importància de l’AFA.

Com ho fem…

● Característiques de l’alumnat.
● Adaptació a l’actualitat.
● El treball per competències.
● Aprenentatge Multinivell.
● Projectes Pedagògics de centre.



PROJECTE ONADES

Compromís conjunt entre l’escola
i la Fàbrica d’Arts Roca Umbert.

PUNT D'INFLEXIÓ 

Obrim les portes de l’aula als artistes 
residents de la Fàbrica Roca Umbert.

● Desenvolupar activitats 
artístiques interdisciplinars.

● Potenciar els recursos 
expressius del propi cos 
(expressió corporal i dansa).

● Utilitzar la llengua catalana 
com a instrument de 
comunicació.

OBJECTIUS



PROJECTE VALORS L’EMPATIA 

Treball sistemàtic des de diverses àrees:

TUTORIA:  
- Visualització dels vídeos: capacitats.
- Vull felicitar a…
- Fitxes d’educació emocional (2n trimestre).
- Dinàmiques elaborades i consensuades pels delegats de cada nivell i 

l’equip directiu, durant les reunions periòdiques dels delegats.

EDUCACIÓ FÍSICA:
- Projecte dels valors.



TRANSVERSALITAT: Generem contextos globals

d’aprenentatge que es treballen des de totes les àrees.

FUNCIONALITAT: Els aprenentatges han de servir 

per ser aplicats a contextos reals, de la vida quotidiana. 



AUTONOMIA: Afavorir que l’alumne sigui qui

prengui decisions en relació al seu aprenentatge. 

COMPLEXITAT: Conèixer conceptes i tècniques i saber-les 

adaptar a la seva vida i a les situacions quotidianes. 



CARACTERÍSTIQUES DE L’EDAT EVOLUTIVA 
DE L’ALUMNAT DE CICLE SUPERIOR

TRETS EMOCIONALS

● No són ni grans ni petits/es, però volen ser tractats 
com a grans.

● Desitgen ser acceptats pels adults.
● Són desordenats.
● Es produeixen canvis importants (més sensibles, canvis d'humor,...).
● Són molt exigents amb els companys i qüestionen les opinions dels adults.
● S’inicia la recerca d’un mateix i de la pròpia identitat.
● Desenvolupen la capacitat de raonar.
● Tenen problemes d’atenció i concentració.



MISSIONS O REPTES
Com els podem ajudar?

● Treballant conjuntament pares i mestres.
● Ajudant-los a organitzar-se.
● Fomentant l’estudi.
● Amb el reconeixement del seu esforç 

i de les coses ben fetes.
● Donant-los responsabilitats.
● Fomentant la seva autoestima.
● Ajudant-los a enfrontar-se als problemes i a superar-los.

● Les tasques fora de l’horari lectiu són un hàbit essencial en l’educació i 
evolució dels aprenentatges dels alumnes.

● Cal dedicar un temps a diari per consolidar els aprenentatges (repassar, 
estudiar i llegir…).



APRENENTATGE MULTINIVELLS
APRENENTATGE DE CONTINGUTS: 
● Tenim en compte el treball fet el curs anterior.
● Avaluacions inicials.
● Continguts de cicle, adaptats al ritme de cada alumne.
● Treball individualitzat, atenent les seves particularitats.
● Mantenim les propostes didàctiques que ja funcionaven 

(racons de matemàtiques, tallers de llengua).

TREBALL INTERDISCIPLINAR I INTERCICLE: 
● L’escola ja té molta feina feta en el treball internivell i competencial: 

Tallers de llengua, tallers de plàstica, racons de mates, racons de llengua, 
conversa, …

FORMACIÓ I TREBALL DE CLAUSTRE: 
● Formació interna i externa dels mestres: 

Xarxa de Competències Bàsiques, Premi Baldiri i Reixac...



ADAPTACIÓ A L’ACTUALITAT
DESDOBLAMENT SETMANAL A PRIMÀRIA

● Atendre a la diversitat i el treball multinivell.
● Treballar les proves de competències bàsiques de sisè.

GRUPS REDUÏTS

● Grups de 17 alumnes.
● Especialistes en el cicle.
● Atenció més personalitzada.

EL TREBALL DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL 

● Enguany no disposem de l’aula d’informàtica.
● Treball transversal amb altres àmbits (treballs de recerca).
● Implementació de Google Classroom.



ADAPTACIÓ A L’ACTUALITAT

HORARI SETMANAL 
(Exemple)

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9-10 CASTELLÀ CATALÀ MATES
ANGLÈS 

(6è) /
Mates(5è)

CATALÀ

10-11 CATALÀ ANGLÈS CATALÀ
ANGLÈS 

(5è) /
Mates (6è)

MATES

11-11:45 PATI

11:45-12:30 PROJECTE CASTELLÀ MÚSICA RACONS 
MATES ANGLÈS

DINAR

15-16:30 E.FÍSICA MEDI MEDI PLÀSTICA
TUTORIA

CASTELLÀ



ENTREVISTES AMB FAMÍLIES
Les entrevistes entre les 
famílies i els mestres seran els 
dijous de 12:30 a 13:30h., de 
manera presencial, telemàtica 
o telefònica. L’agenda és un 

canal de 
comunicació amb la 
família, per anotar i 
fer seguiment dels 
deures.



SORTIDES (Activitats Culturals i de l’Ajuntament)
PRIMER TRIMESTRE

ELS ÉSSERS VIUS A CAN CABANYES.

SEGON TRIMESTRE

INVESTIGUEM EL CANVI CLIMÀTIC. 

EMOCIONS PINTADES (P. Merino). Museu de Granollers

NO PERDIS EL FIL (Biblioteca Roca Umbert)

ESTÀS EMPANTALLAT? 

TERCER TRIMESTRE

CIUTAT MEDIEVAL. 

EL JOC DE LA COMPRA. Relacionat amb el RECICLATGE. 

Activitats pròpies de l’AC
(teatre, dansa, teatre en anglès, 
música…)



SORTIDES I COLÒNIES 2021
- De moment, les tenim reservades a 

Can Putxet (6, 7 i 8 d’abril de 2021).

- Museu Nacional de la Ciència
i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC).



... DURANT EL CONFINAMENT

➢ ALUMNE CONFINAT: (En el cas que un familiar és positiu)

● Feines relacionades amb el que treballem a classe

● Pactem amb la família com se li fa arribar (preferentment CLASSROOM).

● Retorn via CLASSROOM o FIGGRA.

● Mantindrem contacte telefònic amb les famílies afectades.

● Mantindrem seguiment amb l’alumne.



... DURANT EL CONFINAMENT

➢ GRUP CLASSE CONFINAT: (En el cas que un alumne/a fos positiu)

● Tot el grup ha de fer la quarantena.

● Treball a casa de dossiers/tasques de diverses àrees.

● S’envia a través del CLASSROOM i també pel WHATSAPP 

DE FAMÍLIES.

● Aquest treball serà dirigit pel mestres.

● Seguiment de les propostes enviades, aclarir 

dubtes…(Videotrucades).



... DURANT EL CONFINAMENT

➢ COMUNICACIÓ AMB L’ESCOLA I LES/ELS MESTRES:

A través del correu FIGGRA:

● Jose Matamoros: jose@figgra.cat

● Jaume Villar: jaume@figgra.cat

● Jud Andújar: jud@figgra.cat

● Inma Rodríguez: inma@figgra.cat

mailto:jose@figgra.cat
mailto:jaume@figgra.cat
mailto:jud@figgra.cat
mailto:inma@figgra.cat


Tasques que desenvolupen:
- Gestió de les activitats extraescolars.
- Gestió de la venta de xandalls i samarretes de l’escola.
- Dotació de la cuineta a Infantil.
- Organització de festes: xocolatada de Carnaval, festa final de curs…
- Organització de la Setmana Cultural.
- Col·laboració en projectes de l’escola: setmana cultural, festival de cinema, 

projecte pati…
- Taller competència digital per les famílies (presencial i telemàtic).

Us animem a participar-hi! Com??
- La quota de l’AFA és de 20 euros per família. 
- Participant en algunes de les comissions que té l’AFA.
- Assistint a les reunions de la Junta que es fan un cop al mes.

LA IMPORTÀNCIA DE L’AFA 
A L’ESCOLA



EL BON ÚS DELS GRUPS DE WHATSAPP:

HAN DE SER:

● Un canal de comunicació entre el grup de famílies
i l'escola.

● Una eina efectiva i ràpida per fer arribar informacions a les famílies sobre 
l'AFA i l'escola.

● Un recurs per contactar amb la resta de famílies de la classe dels vostres 
fills i filles.

● Un espai per participar de la realitat escolar dels nens i nenes.



EL BON ÚS DELS GRUPS DE WHATSAPP:

NO HAN DE SER: 

● Un espai per enviar missatges de publicitat o altres informacions de 
caire ideològic.

● Un lloc on exposar queixes o rumors que poden comportar discussions 
innecessàries. Les queixes o els dubtes sobre rumors és millor 
aclarir-los parlant directament amb la direcció o la mestra tutora. 

● Un entorn de debats que poden generar malentesos o contraccions.

● Una agenda per compartir dubtes sobre els deures.



GRÀCIES 
PER LA VOSTRA ATENCIÓ !


