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REUNIÓ FAMÍLIES
Cicle Mitjà



Una imatge val més que mil paraules 





L’equip de mestres:

● Tutora CM A: Sílvia Ferrer

● Tutores CM B: Merche Fernández /Marta Carreras
● Tutora CM C: Fani Escobar
● Especialista d’anglès: Anna Sánchez
● Especialista d’E.E: Fani Escobar 
● Suport: Mireia Roca
● TIS: Montse Collado



“
PROJECTES 



ONADES
PROPRO

PROJECTES PEDAGÒGICS DEL CENTRENeix amb a l’objectiu d’enfortir un 
compromís entre la nostra escola i 
la  Fàbrica d’Arts Roca Umbert 
entorn a la pedagogia de l’art en 
moviment.

Objectius:
. Introduir la dansa.

. Consciència corporal.

. Potenciar l’expressió oral i la 
literatura en llengua catalana. 

 

“La ola” Suzy Lee

http://www.suzyleebooks.com/home.htm


VALOR:empatia

PROJECTES PEDAGÒGICS DEL CENTREÉs la capacitat de posar-nos en 
el lloc de l’altre i així entendre 
com se sent. Implica sentir, en 
part, l’emoció de l’altre, i ens 
incita a actuar, per ajudar-lo. 



“
TREBALL PER CAPACITATS I COMPETÈNCIES 



EL TREBALL PER CAPACITATS I COMPETÈNCIES

TRANSVERSALITAT: 
generem contextos globals 
d’aprenentatge.

 

FUNCIONALITAT: 
Els aprenentatges han de 
servir per ser aplicats a 
contextos reals. 



EL TREBALL PER CAPACITATS I COMPETÈNCIES

AUTONOMIA: afavorir que 
l’alumne sigui 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.



SOCIALS
▸ Mirar a les persones 

quan parlem.
▸ Respectar el silenci.
▸ parlar amb educació 

i respecte.
▸ Saber escoltar amb 

atenció (Escolta 
activa)
 

HÀBITS AL CICLE MITJÀ

TREBALL
▸ Fer la feina a bon 

ritme.
▸ Participar en les 

activitats.
▸  Seguir les pautes 

marcades en les 
feines.

▸ Interessar-se pel 
propia treball i pels 
dels altres.

PERSONALS
▸ Ser responsables de 

les pròpies coses.
▸ Ser puntuals.
▸ Tenir cura del 

material.
▸ Tenir cura de la 

higiene personal.
▸



APRENENTATGE 

MULTINIVELLS

APRENENTATGE DE CONTINGUTS:

- els continguts es treballen per cicle i s’adapten al ritme de 
cada alumne.

- l’aprenentatge és individualitzat, s’atenen les 
particularitats de cada alumne adaptant les tasques al seu 
propi nivell.  És a dir, en un mateix grup podem trobar 
múltiples nivells.

- la reducció de ràtios d’enguany permet una atenció encara 
més personalizada i  exclusiva al nivell i ritme de cada 
alumne. 

 



TREBALL INTERDISCIPLINAR I INTERCICLE: 

La proposta de barrejar alumnes de diversos cursos, creant grups heterogenis 
multinivells no és nova d’aquest any. 
A l’escola ja fa alguns anys que funcionen molt bé els tallers de llengua, de plàstica, 
els racons de matemàtiques i d’altres agrupaments en els quals es barregen alumnes 
del mateix cicle però de cursos diferents, creant grups nous i establint nous vincles 
entre ells. 
Aquesta manera de treballar afavoreix la cohesió dels alumnes del mateix cicle, 
creant un sentiment de pertinença i empatia cap a la resta de companys, ja siguin 
més petits o més grans i afavorint la sociabilitat i el treball en equip.  



FORMACIÓ I TREBALL DE CLAUSTRE : 
La formació i l’aprenentatge constant dels mestres forma part de la 
filosofia d’escola. 

És per això que comptem amb formació interna i externa al centre 
que ens dóna eines i recursos per estar sempre al dia.  

Gràcies al premi Baldiri Reixac aquest curs iniciem una formació per 
acostar el món del moviment i la dansa als alumnes (projecte 
Onades) i per fer-ho comptem amb els millors professionals de Roca 
Umbert, centre amb el qual compartim camí en aquest projecte 
comú. 



ADAPTACIÓ A L’ACTUALITAT

HORARI SETMANAL 



ADAPTACIÓ A L’ACTUALITAT

Dos cops per setmana cada alumne 
disposarà d’un portàtil. 
Treballarem: 

★ Eines G-suite 

★ Recerca d’informació 

★ Activitats virtuals (Kahoot, edu365, etc). 

TREBALL DE LA COMPETÈNCIA 

DIGITAL  



activitats culturals de granollers

1r. trimestre 

● Fem astronomia al Planetari 

del Museu de Ciències. 

(30.11.2020)

● “El joc de la brossa”  

(reciclatge)

● Treballem l’empatia 

2n. trimestre     

● “Un poblat neolític 

(Ciències socials)

● “Sacs pintats” - Magda 

Bolumar

3r. trimestre  

● “Invertebrats i Toca toca 

” (Ciències Naturals)

● La Maleta de l’



SORTIDES I COLÒNIES

   Casa de colònies:  “Can Putxet” (Sant Celoni)                                             

Data:  6,7,8 d’abril de 2021                                                                                                                  
Parc Prehistòric de les coves del Toll (Moià)

Data: 10 de març de 2021



Col·laboració família - escola

Fomentar 
l’esforç i 
l'esperit de 
superació

Dedicar temps a 
la lectura 
compartida 

Establir acords i 
compromisos.

Compartir espais de joc i 
lleure.

Augmentar 
l’autonomia en les 
responsabilitats.Col·laborar sortides 

locals

Correu figga



COMUNICACIÓ DURANT EL CONFINAMENT

GRUP CONFINAT

●Dossier de treball

○ Correu figgra 

○ Whatsapp

ÞRetorn:  Mail / Escola

●Comunicació famílies:

○Trucada a l’alumne/família

○Videotrucada setmanal grupal

ALUMNE/A CONFINAT/DA

●Tasques d’aula

●Comunicació famílies:

○1ra Trucada: alumne/família

–Feines

–Retorns

○2na Trucada: Seguiment
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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:
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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 podrien generar malentesos o contraccions.

 - Una agenda per compartir dubtes sobre els deures.

EL BON ÚS DELS GRUPS DE WHATSAPP:



LA IMPORTÀNCIA DE L’AFA A L’ESCOLA

Activitats que desenvolupen:

-Gestió de les activitats 
extraescolars.

-Gestió de la venta de xandalls i 
samarretes de l’escola.

-Organització de festes.

-Col.laboració en projectes 
d´escola.

-Taller competència digital per 
les famílies.

Formes de participar:

-Pagar quota anual i per 

família de 20 euros.

- Participant en algunes de 

les comissions de l’AFA.

-Participant a les reunions 

de la junta un cop al mes.




