
REUNIÓ 
INICI DE 
CURS 
5è
2020-2021



MESTRES QUE 
INTERVENEN A 5è

TUTORA 5è B

Muntsa Planas

EDUACIÓ FÍSICA

Sílvia Padreny

TUTORA 5è A ANGLÈS

Victòria Corts

EDUCACIÓ ESPECIAL

Esperança/EvaAnna Constantí

DESDOBLAMENT A i B
Carme Teruel/Víctor Moncho



METODOLOGIA COMPETENCIAL

AGRUPAMENTS
EXPERIMENTACIÓ 
HORA DIGITAL/CLASSROOM
CATALÀ
CASTELLÀ

Amb la finalitat d’empoderar els infants d’eines i estratègies per aprendre a aprendre, cadascú al seu ritme, 
desenvolupant habilitats i coneixements.

DESDOBLAMENTS

El temps de desdoblament és del 47%.
També, a Educació física sempre hi ha dues mestres.



MATERIAL

Carpeta negra (viatgera) i agenda.

Cada alumne té el seu material individual que el proporciona 
l’Escola i es queda al centre.

Cada infant ha hagut de portar 
10 mascaretes, una carpeta per 
guardar-les i mocadors de paper.

El Bynapp trobareu informació més detallada.



ORGANITZACIÓ DE LA 
CLASSE

AGENDA

Eina de comunicació familia - mestres. En cas de confinament, utilitzarem el 

correu -----@isidremarti.com. i el portal Classroom. Estem elaborant un 
pla de contingència.

Deures: data de lliurament

Controls/Activitats individuals: dia de realització

Càrrecs : Assistència, menjador, persianes, endreça, pissarra, 
agenda, pati, cuidem-nos(COVID-19) i biblioteca.



CARPETA 
VIATGERA

AGENDA+

CLASSIFICADORS: Espai per cada 
área. Allà trobareu els deures (si són 
fitxetes) o les coses que fem a classe si 
no utilitzem la llibreta.

CADA NEN/A ÉS RESPONSABLE DE 
TENIR-LO ENDREÇAT!

Una única carpeta.

Van a casa cada dia i tornen a 
l’escola el dia següent.



ARXIVADOR
S

LLIBRETES

Fitxes de les diferents 
àrees acabades

Únic álbum a final de curs
Matemàtiques

Medi

Utilitzem fulls per les àrees de llengua



PUNTUALITAT
8:50 – Entrada a 

la classe
15:00 –

Comencem la 
tarda

16:20 -
Acomiadament

Recordeu que l’entrada al matí i la 
sortida de la tarda és per la porta 
del carrer de les Piles. 
Al migdia, per la porta de Puig i 
Cadafalch.

El pati és de 11h a 11:30h i els dos 
grups de cinquè, ocupen la pista de 
futbol. Cada classe té un espai 
delimitat.



PLA LECTOR

30 minuts cada dia

- TRICICLE
- L’AGUS I ELS MONSTRES
- COMPRENSIONS 

LECTORES CASTELLÀ



AVALUACIÓ PER 
DIMENSIONS

QUALITATIVA VS. QUANTIFICATIVA

AVALUACIÓ CONTÍNUA

COMPORTAMENT, ACTITUD I 
ESFORÇ



PROVES ACL, Velocitat Lectora i Expressió
Escrita 

Octubre i maig

Proves de caràcter intern.

No rebreu resultats però si es poden 
comentar a les entrevistes individuals.



SORTIDES

TRIMESTRE DATA LLOC Activitat

1r
Per concretar Penya del Moro Coneixement del medi i 

història

2n

Per concretar Recorregut per Esplugues 
de Llobregat

Coneixement del medi 

Per concretar Cosmocaixa/Museu de les 
matemàtiques

Matemàtiques/ Medi

3r 31/5/21-2/6/21 Colònies a Banyoles



ANIVERSARIS

Enguany, ho celebrarem 
sense portar pastís, galetes, 
etc.



ATENCIÓ A FAMÍLIES

DIMARTS DE 12,30 FINS 
13,30, per vídeo conferència

Necessitem un delegat/da de 
cada classe.



MEDICAMENTS – Necessitem paper del metge 
per administrar qualsevol medicament que vingui 

de casa.



REQUISITS PER ENTRAR AL CENTRE

● A l’inici de curs les famílies haureu d’haver signat una declaració responsable 
COVID-19.

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (sense haver pres cap 
fàrmac)

● No convivents o contacte estret amb el positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.



MESURES HIGIÈNIQUES

● Una mascareta higiènica o quirúrgica posada per entrar a
l’Escola

● Un paquet de 10 mascaretes per l’aula.
● Seguirem el protocol sanitari de la COVID-19.
- Rentat sovint de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.
- Distanciament.
● L’Escola disposa d’un servei de neteja continu (lavabos, baranes, 

poms,...)
● Ventilació de l’aula: portes i finestres sempre obertes.



És important que comuniqueu a la 
direcció del centre qualsevol prova PCR 
que es realitzi en la vostra unitat familiar.



Us recordem que l’Escola té la web 

agora.xtec.cat/escolaisidremarti

i també ens podeu seguir al Twitter

Escola Isidre Martí@ESC_IsidreMarti



PRECS I PREGUNTES



GRÀCIES PER 
LA VOSTRA 
ASSISTÈNCIA 
☺


