
BENVINGUTS A I5!



MESTRES
Equip Docent:  

I5A Patricia Sotillo 

     patriciasotillo@escoladelparc.cat 

I5B Maite Puig 

     maitepuig@escoladelparc.cat 

Reforç: Núria Rodríguez 

Educació Especial: Judith Rodríguez 

SIEI: Maria Porcel  

Educadora SIEI: Alba

mailto:maitepuig@escoladelparc.cat


OBJECTIUS
●Aconseguir una bona expressió en català amb una parla coherent, clara, 

entenedora i amb bon nivell de vocabulari. 

●Afavorir l’estructuració del pensament. 

●Treballar la consciència fonològica (reconeixements de sons, tipus de 

paraules llargues/curtes; analitzar o segmentar una paraula amb els seus 

sons) 

●Potenciar actituds de respecte, col·laboració i bona convivència envers els 

altres, afavorint un clima tranquil i segur a l’ aula. 

●Seguir avançant en l’adquisició d’autonomia personal. 

●Consolidar els hàbits de treball (treballar amb calma, respectar el torn de 

paraula; escoltar i mirar a qui està parlant, fer un ús adequat del material 

escolar...) 

●Treballar els conceptes matemàtics adients a l’edat, potenciant el raonament i 

l’experimentació i comprovació de resultats.



METODOLOGIA

El nom del grup 

Artista 

Setmana cultural (Interculturalitat) 

Miniprojectes

PROJECTES



Racons de treball autònom d’aprenentatge significatiu, manipulatiu i 

vivencial 

Tots els matins de 9:10h a 9:40h

ESPAIS D’APRENENTATGE



Programa didàctic pedagògic basat en les intel·ligències múltiples. Permet 

treballar l’àrea matemàtica de manera contextualitzada i adaptada a la 

realitat dels alumnes 

Una sessió diària de EMAT

ENTUSIASMAT= EMAT



Activitat per promoure l’expressió oral en  

català així com el vocabulari a través 

dels contes. Cada setmana, un infant es 

prepararà un conte a casa amb la vostra 

ajuda. Aquest conte us l’enviarem per 

mail en format pdf. 

Una sessió semanal 

Mestra: Núria Rodríguez

CONTE A CASA



Sessions dinàmiques, amb activitats lúdiques, musicals i teatrals per 

fomentar el llenguatge oral en anglès (vocabulari i frases) per engrescar-

los amb la nova llengua i la seva pronuncia 

Una sessió setmanal  

Mestres: Wini (Auxiliar de conversa) i Núria Rodríguez

ANGLÈS



Les sessions de psicomotricitat aquest curs es faran a l’exterior (pati) 

i seran impartides en anglès amb la Wini i la Nuria Rodríguez 

Imprescindible: xandall i bambes 

             I5A: dilluns 

                I5B: dijous

PSICOMOTRICITAT



De manera i n te rd i sc ip l i na r, 

treballarem l’expressió plàstica i la 

m u s i c a l . G u a r d e m l e s 

producciones del curs passat i us 

les entregarem conjuntament amb 

les d’aquest curs al juny!  

I5A: dilluns 

      I5B: dijous

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA



Aquest curs, adaptarem la filosofia dels ambients al grup classe. Dintre de la 

pròpia aula i només amb els companys del grup bombolla, els hi donarem 

diferents propostes on puguin observar, actuar, experimentar, construir, 

imaginar… 

Propostes de Joc Simbòlic, de Construccions, d’Experimentació, Sensorial, Jocs 

de taula, Tecnològiques, etc. Dues tardes setmanals. 

AMBIENTS DE JOC



EN CAS DE 
CONFINAMENT…

En cas, de que el Gestor Covid indiqui un confinament del grup classe, 

aquest grup continuarà fent educació telemàtica. S’oferiràn dues classes de 

matí i una de tarda en les quals seguirem fent el treball sistemàtic de la 

classe: EMAT, música, llenguatge oral, consciència fonològica, etc.   

De la mateixa manera que vam fer del març al juny, els infants tindran 

tasques que ens haureu de lliurar via mail. 



AVALUACIÓ

A Educació Infantil, els Informes es lliuren dos cops al llarg del curs: un al 

febrer i un al juny.



SORTIDES

ACTIVITATS AJUNTAMENT

Visita a la Biblioteca Municipal 

Sembrem Natura 

Contes musicals sobre els Drets Humans

Es farà una sortida al segon trimestre i una altra al tercer trimestre 



COL·LABORACIÓ 
FAMÍLIES

Jaquetes i bosses marcades amb el nom i  beta o goma per penjar-los.  

Aniversaris: Tal i com venim fent els darrers cursos, no es poden portar galetes, sucs 

ni menjar; se’ls hi farà una corona a l’escola.  

Escola Verda: Carmanyoles i envasos reutilitzables  

Esmorzars a l’aula: tovalló, carmanyola amb un petit esmorzar que els hi agradi 

(mantenim dimarts com el “Dia de la fruita”) i una ampolla amb aigua. 

Horari d’atenció a les famílies per entrevistes telemàtiques: dilluns 12:45 a 13:45 

prèvia cita.  

En cas de canvi d’adreça i telèfons dels pares caldrà avisar a l’escola. 

En cas d’absència, ens heu d’enviar els justificants via mail. 

La quota de material és de 40 € i l’EMAT són 28€. Cal enviar comprovant per mail a 

la tutora. 

Cal que cada nen porti una capsa de mocadors  

Delegats d’Aula


