
REUNIÓ 6è CURS 19/20 

● Persones que entren a les nostres classes:  
o Albert: Tutor 6è A 
o Maite: Tutora 6è B 
o Núria: Tutora 6è C 
o Albert i Maite: Castellà 
o Magda i Ione: grups interactius 
o Jose Luís: Música  
o Ione: Educació física  
o Carmen: Anglès 
o Magda: Educació especial 
o Jose Luís, Maite, Albert, Paqui, Ione, Sheila i Laura: Ambients artístics  

 
● Canvi horari: 
Per tal de poder gaudir de mitja hora sencera de lectura s’ha decidit modificar              
els horaris i les sessions de matí són de 50 minuts. L’hora d’esbarjo actualment              
serà de 10.40 a 11.10. 
 

● WONDER 
Aquest curs els mestres de 6è hem decidit treballar la llengua catalana a partir              
del llibre Wonder. És un llibre on es transmeten moltíssims valors i es treballen              
molts temes que creiem convenient tractar-los durant aquest curs amb els           
nens i nenes a valors i tutoria. Treballarem els diferents aspectes de la llengua              
a partir del llibre: comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral, ampliació           
de lèxic, expressió escrita i tota la part de gramàtica i ortografia les traurem              
també dels diferents capítols. 
També ens permetrà treballar tècniques d’estudi com: la cerca d’idees          
principals d’un text, resum, mapa conceptual, paraules clau, etc. 
 

● Treball per projectes: 
Aquest any continuem treballant per projectes les àrees de medi natural i social             
a partir de projectes interdisciplinaris repartits al llarg del curs i on s’inclouen             
tots els continguts a treballar. 

Aquesta metodologia ens permet formar nens més adaptatius al món en el qual             
hauran de moure’s laboralment, més conscienciats dels seus aprenentatges,         
més motivats… Els permet que el seu aprenentatge sigui més significatiu i            
funcional des d’una major diversitat d’àrees. Tot aquest treball es realitzarà a            
partir de tasques cooperatives que  també els ajuden a respectar i valorar la             



diversitat quant a ritmes d’aprenentatges i opinions… i on cada membre del            
grup s’ha d’implicar en allò que s’està fent. 

Què s’avaluarà en aquests processos? Tant l’adquisició i millora del         
coneixements individuals de cada alumne, com la seva aportació al grup, la            
interacció que s’ha fet en ell i la producció final que s’hagi realitzat. 

● Grups interactius: 
És una manera de treballar la part sistemàtica de la llengua catalana mitjançant             
grups heterogenis de sis alumnes on entre tots han de consensuar les            
respostes que donaran a les diferents activitats, treballant al mateix ritme. Els            
aspectes de la llengua que es treballaran seran: Ortografia, comprensió lectora,           
expressió escrita i lèxic i gramàtica. 

En aquests grups estaran dos mestres a l’aula i  es necessitarà de la             
col·laboració de les famílies en els altres dos d’aquests grups. 

● Estacions d’aprenentatge de matemàtiques:  

Una sessió de matemàtiques seria de la següent manera: 

★ Quatre grups de sis infants:  

● Dos grups estarien fent 30 minuts d’operacions.  

● Un grup faria 15 minuts de quinzet  

● Un grup faria 15 minuts de càlcul ràpid.  

Rotacions: Els dos grups que estiguin fent quinzet i càlcul ràpid, al llarg dels 30               
minuts roten d’activitat. Passats aquest minuts, faran operacions. En cas contrari,           
els dos grups que comencen per operacions i passin els 30 minuts, faran quinzet              
i càlcul ràpid. D’aquesta manera s’aprofita la sessió d’un hora per un treball molt              
més sistematitzat.  

 
 

● Ambients artístics: 
L’ambient artístic és un espai en el qual els infants tenen l’oportunitat de             
descobrir, experimentar, manipular, sentir, imaginar, gaudir, expressar,       
crear,… mitjançant una gran varietat de materials, tècniques, destreses,         
habilitats… Un espai on desenvolupar les seves capacitats expressives,         
representatives i artístiques. Expressar el que senten i deixar-se anar          
sense que ningú pugui jutjar el resultat final de la seva obra d’art. Aquest              
curs la mestra d’anglès interactua amb els infants en llengua anglesa per            
tal de familiaritzar-los amb l’idioma de manera lúdica i funcional. 

 



● 30’ de lectura: 
A partir d’aquest curs, la franja dels 30 minuts de lectura a Primària es durà a                
terme a tots els nivells després del pati (11:10- 11:40). Tant als horaris dels              
alumnes com dels mestres, queda fixat qui serà la persona responsable del            
grup en el moment de la lectura. Les activitats que es realitzin han de tenir en                
compte els tres eixos de la Competència Lectora (SABER LLEGIR, LLEGIR           
PER APRENDRE I GUST PER LLEGIR). Es portaran a terme les següents            
activitats adaptant-les als diferents nivells: 

➔ MODELATGE MESTRES (LECTURA EN VEU ALTA DELS MESTRES): 
➔ LECTURA COL·LECTIVA DIFERENTS LLENGÜES (LECTURA EN VEU ALTA        

DELS ALUMNES) 
➔ LECTURA INDIVIDUAL D’UN TEXT PER OBTENIR INFORMACIÓ  

➔  LECTURA SILENCIOSA  

 
 

● Tutories individualitzades: 
Cada cop s’ha vist més la necessitat de mantenir entrevistes individuals amb            
els alumnes ja perquè ells ho demanin o perquè els tutors necessitin parlar amb              
ells. Es faran el dia que estiguin fent lectura amb un altre mestre que no sigui el                 
tutor. 

 
● Escola Verda: 
Recordem que el dimarts és el dia de la fruita i que no es poden portar                
tetrabriks ni embolcalls de plàstic o alumini i s’ha de portar carmanyola o             
similar. 

L’any passat es van trobar molts entrepans sencers a les escombraries del pati.             
Estaria bé consensuar mida i contingut per tal que es pugui assegurar que se’l              
mengen. 

● Celebració d’aniversaris: 
Degut a que cada cop es detecten més alumnes amb intoleràncies i al·lèrgies             
alimentàries, no es podran portar galetes ni cap altre aliment per a celebrar les              
festes. 

● Faltes d’assistència: 
Us recordem que les faltes d’assistència s’han de justificar amb el full oficial             
que el centre té per aquests casos i que no serveix fer-ho únicament per              
l’agenda o el correu electrònic, que sí serveixen per notificar que faltarà o             
qualsevol altre incidència. 

 



● Pares o mares delegades: 
És aquest pare o mare que farà de vincle entre les famílies i el centre afavorint                
una bona relació. 

● Pagament de material: 
El pagament del material s’ha de realitzar al llarg del mes d’octubre. La quota              
és de 55 €. Si algú necessita fer-ho de forma fraccionada, pot passar per              
secretaria per parlar-ho. 

● Sortides: 
Durant el primer trimestre farem una sortida al Delta del Llobregat, al segon             
Visitarem la Sagrada família i el Parc Güell i  al tercer PortAventura. 

 


