


REUNIÓ INICI DE CURS EI.4 
2020-2021

16-9-2020



EQUP DIRECTIU

Cap d’estudis
Victòria Corts

Directora
Sònia Benito

Secretària
Cora Ramazzini



EI4A EI4B

Emma M.D.

Gemma

Reforç EI4A i EI4B

Equip de mestres d’EI4



REFORÇ PEDAGÒGIC (MEE)REFORÇ PEDAGÒGIC (MEE)

PSICOMOTRICITATPSICOMOTRICITAT

MaryMary

ConxiConxi

MaiteMaite

EI4A I EI4BEI4A I EI4B

EI4A i EI4BEI4A i EI4B

Equip de mestres d’EI4



ANGLÈSANGLÈS

MÚSICAMÚSICA

SaraSara

MaiteMaite

MaryMary

ConxiConxi

Equip de mestres d’EI4



EI4A

EI4B

Entrarem per la porta mitjana del pati
d’infantil

Sortirem per la porta mitjana del pati
d’infantil

Al migdia (12.30h) sortiran per la porta mitjana del pati d’infantil i (a les 
15h) entraran per la porta gran del pati de primària

Al migdia (12.30h) sortiran per la porta mitjana del pati d’infantil i (a les 
15h) entraran per la porta gran del pati de primària

ENTRADES I SORTIDES
EI4A I EI4B ENTRAREM A L’ESCOLA A LES 9h I 

SORTIREM A LES 16:30h 

Entrarem per la porta petita del pati d’infantil

Sortirem per la porta petita del pati d’infantil



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

A l’inici de curs les famílies vau signar una declaració responsable
COVID-19

REQUISITS PER ENTRAR AL CENTRE



Una mascareta higiènica o quirúrgica posada per entrar a l’escola.

Un paquet de 10 mascaretes per alumne per deixar-les a l’aula per 
si es necessiten.

Seguirem les normes higièniques establertes pel protocol sanitari de 
la COVID-19 (rentat sovint de mans. SEMPRE a l’entrada a 

l’escola, abans de cada activitat, en acabar-la, abans d’esmorzar, 
després d’esmorzar, després del pati..)  En el rentat de mans 

combinarem el rentat de mans d’aigua i sabó i el gel hidroalcohòlic)

poms.. 
L’escola disposa d’un servei de neteja continu: lavabos, baranes, 

poms.. 

Ventilació de l’aula: portes i finestres sempre obertes

MESURES HIGIÈNIQUES



EI4AEI4A

EI4BEI4B

Grup desdoblament 1 ESTABLEGrup desdoblament 1 ESTABLE

EI4A I EI4B compta amb un 60% de l’horari total cobert amb els 
desdoblaments

EI4A I EI4B compta amb un 60% de l’horari total cobert amb els 
desdoblaments

Grup desdoblament 2 ESTABLEGrup desdoblament 2 ESTABLE

Grup desdoblament 1 ESTABLEGrup desdoblament 1 ESTABLE

Grup desdoblament 2 ESTABLEGrup desdoblament 2 ESTABLE

REFORÇOS DESDOBLAMENTS



HORARI EI4



El pati d’infantil està dividit en 2 espais, que anirem alternant 
de forma setmanal.

ORGANITZACIÓ PATIS



ELS HÀBITS

BON DIA

PASSEM 
LLISTACALENDARI

CARPETES I 
AMPOLLES



ÀRRES D’APRENENTATGE



* LES NOVES TECNOLOGIES

* L’EDUCACIÓ EMOCIONAL 

* EL JOC

* ELS RACONS DE JOC I APRENENTATGE

* BASADA EN LES NOVES PEDAGOGIES

* GLOBAL

* SIGNIFICATIVA

* FUNCIONAL

METODOLOGIA



PDI BEE-BOOTS

TAULETES

COMPETÈNCIA DIGITAL



CONTES

Molt important sobretot aquest principi de curs, però l’anirem treballant a 

través dels contes.

EDUCACIÓ EMOCIONAL



- A L’AULA

- AL PATI

- FENT PSICOMOTRICITAT 

- FENT MÚSICA

- FENT ANGLÈS

EL JOC



MATEMÀTIQUES I LLENGUA MANIPULATIVES

TRAÇ MODELAR ART

RACONS D’APRENENTAGE



BUF/ARTICULACIÓEDUCACIÓ EMOCIONAL

EXPERIMENTS/LLUM

DESDOBLAMENTS



DESCOBERTA D’UN MATEIX

- Adquisició rutines: passar llista, mirar el temps i situar-se en el calendari

- Desenvolupar educació emocional 

- Realitzar joc simbòlic (acompanyament per adquirir estructures lingüístiques)

- Adquirir correcta motricitat fina

- Adquirir l’esquema corporal 

OBJECTIUS EI4



OBJECTIUS EI4
DESCOBERTA DE L’ENTORN

- Identificar, reconèixer i anomenar els números del 0-5

- Resolució de problemes ( manipulativament)

- Identificar, reconèixer i anomenar les formes geomètriques (quadrat, 

rectangle, cercle i triangle)

- Reconèixer els espais de l’entorn  proper (escola)

- Identificar aspectes de l’entorn natural i social (elements del barri, elements 

de les estacions i fets que ocorrin en el dia a dia)

- Reflexionar sobre fets que succeeixen (hipòtesis)



COMUNICACIÓ I LLENGUATGE

- Expressió oral: realitzar demandes, explicar vivències i/o sentiments i 

emocions 

- Comprensió contes

- Relació so-grafia

- Dites i poemes

- Conèixer els dies de la setmana

- Desenvolupar un bon traç

- Escriure nom propi sense referent 

- Conèixer el nom dels companys/es amb o sense referent

OBJECTIUS EI4



HÀBITS
• D’AUTONOMIA I HIGIENE

- Vestir-se sols (els podem guiar en què va primer), mocar-se sols/es i 
netejar-se autònomament quan van al lavabo. 
- Tenir cura del seu material: ampolla, carpeta i esmorzar. Que els 
infants ajudin a preparar la seva bossa pel dia següent. 
- Posar-se la jaqueta i la motxilla de manera autònoma. 
- Donar-los responsabilitats: parar taula, recollir les joguines, portar la 
roba bruta al cubell corresponent, etc. 

• DE TREBALL 

- Esforçar-se per realitzar una tasca 
- Incidir en que és important que allò que es comença s’ha d’acabar. 
- Recollir el material o les joguines quan han acabat d’utilitzar-les. 
- Expressar-se amb paraules quan requereixin ajuda. o quan expliquin 
vivències 
- Respectar i valorar les feines dels altres. 

OBJECTIUS EI4



PROJECTE ESCOLA:

Pendent de decidir

L’HORT

LÍNIA D’ESCOLA



FESTES

• CASTANYADA

• CONCERT D’HIVERN

• SANTA CECÍLIA

• DIA DE LA PAU

• CARNESTOLTES

• SANT JORDI

• FESTIVAL JUNY

Totes les festes seran

internes, si es poden fer.

SORTIDES

LÍNIA D’ESCOLA

• Aquest curs, degut a la 
situación tant excepcional 
que estem vivint, durant el 
1er TRIMESTRE no farem 
SORTIDES.

• Al 2on TRIMESTRE 
dependent de les condicions 
de la pandèmia es decidirà 
que es pot fer.



La NATACIÓ ESCOLAR 

s’ha hagut d’anul·lar.

Les EXTRAESCOLARS 

s’ha hagut d’anul·lar.

LÍNEA D’ESCOLA



RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
1.COMUNICACIONS INDIVIDUALS PER ESCRIT A TRAVÉS DE LA CARPETA

2. INFORMACIONS GRUPALS: DELEGATS/DES VIA BYNAPP, PER CORREU, O CARPETA

3. FESTES D’ANIVERSARIS (sense pastís)

4. ESMORZARS SALUDABLES 

5. SALUT: MEDICINES, AL·LÈRGIES, POLLS…

6. COL·LABORACIÓ TUTORA-FAMÍLIA: INFORMES, REUNIONS, ENTREVISTES amb les 

famílies (on-line per videotrucada els dimarts de 12:30h-13:30h)

7. PARTICIPACIÓ FAMÍLIES (anul.lat per prevenció)

8. EN CAS DE CONFINAMENT (PLA DE CONTINGÈNCIA): PLATAFORMA: CLASSROOM 

(igual que el DRIVE)

•• MALETA VIATGERA

• LLIBRE VIATGER

• LLIBRE DE LECTURA



Comunicació

DIMARTS 
12:30h – 13:45h
Videoconferència

@ESC_IsidreMarti



Elena Noelia

EI4A EI4B

Comunicació



DELEGATS/DES

PRECS I PREGUNTES




