
REUNIÓ FAMÍLIES DE 6è 
Curs 2020-21 

  
1) Àrees i mestres:   

 

 6è A 6è B 

Llengua catalana  Clara Carrasco Laura Vecino 

Llengua castellana  Carmen Anquela Laura Vecino 

Anglès Carmen Anquela Carmen Anquela 

Matemàtiques Clara Carrasco Laura Vecino 

Projectes  Clara Carrasco Laura Vecino 

Educació física Ione Román Ione Román 

Educació musical Jose Luís Domingo Jose Luís Domingo 

Educació visual i   
plàstica  

Jose Luís Domingo Jose Luís Domingo 

Valors Clara Carrasco Laura Vecino 

Religió Marta Pascual Marta Pascual 

Grups Interactius Clara Carrasco / Laura 
Vecino / Magda Ortega 

Laura Vecino / Carmen 
Anquela / Magda Ortega 

Tutoria Clara Carrasco Laura Vecino 

Educació Especial Magda Ortega Magda Ortega 

 

 

 

 

 

 

 



2)  Objectius generals del curs:  

Llengua catalana i castellana:  
● Tipologia de textos → entrevista, diari personal, esquema, resum, diàleg, text           

instructiu, noticia, narració, descripció…  
● Ortografia → diftong, hiat, separació de síl·labes, accentuació, ortografia bàsica,          

paraules d'ús comú , etc.  
● Gramàtica → substantiu, adjectiu, determinant, verb, pronoms, nexes, adverbis,         

l’oració, etc.  
 

Llengua estrangera anglès: 
● Speaking (parlar) → Producció de missatges orals correctes basats en estructures i            

models lingüístics coneguts i adequats a la seva edat en interaccions comunicatives            
reals o simulades, amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les           
expressions utilitzades, mostrant interès per expressar-se oralment en activitats         
individuals o de grup (saber fer presentacions en 1a i 3a persona, descripcions,... ). 

● Listening (escoltar i entendre) → Audició, comprensió i extracció d’informació          
concreta procedent de les mestres i/o d’enregistraments en suport audiovisual. 

● Reading (llegir i comprendre) → Lectura i comprensió de diversos textos escrits,            
adaptats a la competència lingüística de l’alumnat i relacionats amb les seves            
experiències i interessos, per utilitzar informació global o específica en el           
desenvolupament d’una tasca o projecte o per gaudir de la lectura.  

● Writing (escriure) → Composició de textos escrits propis de diferents situacions de            
comunicació, progressivament més extensos i rics en lèxic i estructures i amb l’ajuda             
de models, per transmetre informació amb diverses intencions comunicatives.  
AUXILIAR DE CONVERSA: La seva tasca serà donar suport a les activitats            
programades pel professorat d’anglès, amb un objectiu principal: el         
desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat en          
llengua anglesa.  

 
Matemàtiques: 

● Numeració 
● Reforç de les operacions bàsiques amb nombres enters, decimals i fraccionaris. 
● Geometria →  cossos geomètrics, rectes i angles,  
● Àrees i perímetres 
● Percentatges 
● La moneda (€) 
● Mesures de longitud, massa i capacitat. El rellotge. 
● Estadística i probabilitat 

 
Projectes: 

● El nom de la classe (interessos propis) 
● El Delta (mini projecte) 
● Edat Antiga (projecte escola) 
● El cos humà 
● L’electricitat i imans 

  
 
Educació física:  

● Activitat física → habilitats motrius. 



● Hàbits saludables → higiene personal, vestimenta i descoberta i coneixement del           
moviment.  

● Expressió i Comunicació corporal → treball d’emocions i les possibilitats del           
moviment corporal.  

● Joc motor → convivència amb el grup en situacions d’estratègia, treball del respecte,             
i aprenentatge de combinació motriu.  

 
Educació musical: escala de do Major, figures musicals de la rodona a la semicorxera,              
cançoner tradicional català, cànon, polifonia, percussió corporal. 

 

 

3) Organització de l’horari i aspectes metodològics: 
● Treball per projectes → Aquest any continuem treballant per projectes les           

àrees de medi natural i social a partir de projectes 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 dels          
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              
catalan mitjançant grups heterogenis de quatre 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 aquestes sessions hi            
haurà dues mestres a dins de l’aula.  

● Itineraris → aquest curs continuem realitzant els itineraris a Català, Castellà i            
Matemàtiques. L’alumnat treballa un dossier de forma autònoma, el qual és           
autocorregible i que els permet afiançar els continguts treballats a classe. Les            
mestres estaran en tot moment pendents de les tasques que realitzen, així com             
fent les explicacions individuals necessàries.  

Per altra banda, aquest tipus de feina també els ajuda a ser més autònoms,              
aprendre a gestionar el seu temps i aprenentatges, ser crítics amb la seva pròpia              
feina i ser responsables. 

● 30’ de lectura→ A l’igual que el curs passat, la franja dels 30 minuts de lectura es                  
durà a terme després del pati. 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: 

➔ Modelatge mestres (lectura en veu alta per part de les mestres) 
➔ Lectura col·lectiva (lectura en veu alta per part de l’alumnat i en diferents              

llengües) 
➔ Comprensió lectora (lectura individual silenciosa per tal de treballar la           

comprensió del text)  
➔ Gust per la lectura (lectura silenciosa d’un llibre o text que porti l’alumnat i               

que els agradi)   

  

● Tutories individualitzades→ Com el curs passat, en l’horari de lectura les tutores             
disposem de tres sessions per poder realitzar una tutoria més individualitzada           
per poder conèixer, ajudar, resoldre, atendre a les seves necessitats...  

 

 

4) Classroom: 

Com ja vam començar el curs passat, treballarem amb la plataforma del Classroom             
per tal de potenciar la competència digital de l’alumnat. 

Cada setmana es penjaran unes tasques fixes, per les qual tindran una setmana per              
poder-les realitzar. Aquestes són:  

-       Dilluns: comprensions lectores de català i castellà.  
-       Dimecres: comprensions orals de català, castellà i/o anglès.  
-       Divendres: diari personal de català o castellà.  
-       Diàriament: activitats breus de matemàtiques. 

  
Al llarg del curs s’aniran publicant altres tasques més puntuals.  
  
Cal que l’alumnat sigui constant i vagi revisant el seu correu electrònic diverses             

vegades a la setmana per poder portar un control de les tasques que es van publicant i                 
materials que les mestres els podem enviar. També és important que des de casa es faci                
un control d’aquest correu i els ajudeu a gestionar-se.  

També volem remarcar la necessitat que els alumnes tinguin a casa alguna dispositiu             
ja sigui ordinador o tauleta per poder treballar. Avui en dia, cal considerar aquests              
dispositius com una eina de treball i aprenentatge més, i molt necessària. Des de l’escola               
volem que els nostres alumnes siguin competents en l’àmbit digital i necessitem la             
col·laboració de les famílies perquè tots els alumnes tinguin aquesta eina per treballar a              
casa. 

 

 

5) Confinament: 

En el cas que el grup s’hagi de confinar a casa, la comunicació serà via e-mail i                 
classroom. Es realitzaran algunes classes virtuals a través del Meet i es continuarà fent              



servir el Classroom per a entregar tasques. L’objectiu és continuar amb els continguts             
programats i la tasca diària.  

  
És molt important que si això arriba a succeir, des de casa se li doni el valor a aquesta                   

tasca del Classroom, així com les connexions que es faran on-line, ja que és el que ens                 
permetrà mantenir les nostres rutines el màxim del possible.  
  

6) Avaluacions i informes: 

Com cada curs hi haurà tres informes al llarg del curs, un per a cada trimestre. Com                  

és ja costum, cada àrea està avaluada en diferents dimensions. Aquest curs els informes              
s’enviaran per correu electrònic, a l’igual que els del segon i tercer trimestre del curs               
passat.  
 

 

7) Activitats i sortides: 



Aquest curs es mantindran les sortides d’un dia i les activitats de l’Ajuntament, les              
qual seran les següents:  

 
Escalada  - Promoure la pràctica de l’escalada.  

- Adquirir nous patrons motrius pròpies de la disciplina. 
- Vivenciar l’experiència en un entorn diferent. 

Coneguem el Delta - Observar els paisatges del delta del Llobregat i els         
seus elements característics.  

- Conèixer els animals i plantes que viuen en aquests         
ambients, i treballar el concepte de biodiversitat. 

- Desenvolupar els hàbits d’observació.  
- Analitzar de manera general el desenvolupament de       

totes les infraestructures presents en aquest territori.  
- Fomentar conductes que facin possible el      

manteniment i la conservació dels diferents espais       
que integren el Delta.  

Internet segura. Les   
xarxes socials 

- Identificar situacions de risc derivades del mal ús,        
propi o aliè, de les xarxes socials (WhatsApp,        
Instagram, Snapchat, etc.), aprendre a solucionar      
aquestes situacions i conèixer quines són les bones        
pràctiques per evitar ser víctima o autor d’un mal ús.  

Si jo passo, passa    
tothom 

- Posar-nos en la pell d’aquells que conviuen amb        
algun tipus de deficiència física . 

Joc de simulació:   
Trobada entre cultures 

- Conèixer la diversitat cultural que ens envolta i sentir         
respecte per totes elles. 

 

Es faran sortides d’un dia que encara estan per concretar. 

Les  colònies d’aquest curs encara no ho tenim decidit i ho estem treballant. Més              
endavant quan tinguem tot concretat informarem a les famílies. 

 
 

8) Altres informacions: 

 

● Aniversaris → Aquest curs, a l’igual que l’anterior, no es podran portar galetes             
ni cap altre aliment per a celebrar els aniversaris. 

 

● Faltes d’assistència → aquest curs els justificants es podran realitzar a través            
del correu electrònic. No és necessari fer servir el document oficial de l’escola,             
però sí indicar el dia i el motiu de l’absència.  

 



● Entrevistes amb tutores → les entrevistes es realitzaran per videoconferència          
els dilluns de 12:30 a 13:30h.  

  

● Pagament del material → El pagament del material havia d’estar realitzat el 4             
d’octubre. La quota és de 40€. Si algú necessita fer-ho de forma fraccionada, pot              
posar-se en contacte amb les tutores per tal de tractar el tema de manera              
individualitzada. 

  

● Famílies delegades → Des de l’escola continuem creient important tenir dues           
persones que facin les tasques de delegades de les famílies, de manera que             
serveixin de vincle entre l’escola i les famílies.  

 

● Medicació → En el cas que el vostre fill o filla hagi de prendre algun tipus de                 
medicació durant la jornada escolar, és imprescindible que ens feu arribar el            
document pertinent, acompanyat de la documentació mèdica corresponent.        
Aquest document el trobareu a la web de l’escola, a l’apartat de “Documents i              
autoritzacions famílies”.  

 

● Comunicació amb l’escola → tenim diferents canals de comunicació:  
- WEB → www.escoladelparc.cat  
- TELEGRAM → Canal Escola del Parc (t.me/EscolaParc) 
- TWITTER → @Escoladelparc  
- CORREU ELECTRÒNIC → ja sigui el de les mestres com el d’atenció a les              

famílies.  

 

 

http://www.escoladelparc.cat/

