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Els i les grans dels i les MITJANS/ES

3r A
CLASSE DEL MAR

3r B
CLASSE DELS EGIPCIS



Equip de mestres i acompanyants Marta Lorite
Tutora 3r A

Núria Barros
Tutora 3r B

Tània Conejo
Tutora 3r B

Esther Lleida
Suport a 3r A i B

Paqui Izquierdo
Auxiliar



Què i com aprenem a 3r?



Àmbit lingüístic
LLENGUA CATALANA i CASTELLANA

● Expressió oral: 
-Converses d’aula en les que es fa especial incidència en la pronunciació, el lèxic...
-Lectura en veu alta.
-Petites exposicions orals relacionades amb projectes de medi. 

● Comprensió oral:
- A partir de les converses d’aula i d’audiovisuals.

● Expressió escrita: 
- Taller d’escriptura en sessió de ½ grup.  
- Altres tipus de text presents en les àrees de medi social i natural (instructius, descriptius, científics…).
● Comprensió lectora:  
- Club de lectura a partir dels llibres socialitzats. 
- Lectura i comprensió de textos d’interessos concrets del dia a dia o dels projectes de medi. 

Treball d’activitats de llengua en sessions de racons. 



Club de lectura
● Iniciarem la dinàmica de llegir alguns fragments de la lectura a casa per 

treballar després a l’aula la comprensió, el comentari personal… 

Un drac amb massa fumsGato cegato busca perro guia Los Mimpins



El text escrit
● Posarem atenció en el abans, durant i 

després d’escriure, és a dir:
-Planificació: pensar què vull explicar, que 

tingui sentit i coherència. 
-Escriure: pensar en aplicar les normes 

ortogràfiques, buscar referents…
-Revisar: rellegir per assegurar la puntuació, 

posar connectors bàsics...
● Presentació: 

- Passar a la lletra d’impremta o lligada. 
- Respectar els marges. 



LLENGUA estrangera: anglès

● Comissió dels mestres d’anglès del centre 
ens proporciona setmanalment una 
programació a seguir a tots els tutors/es

Treball de la llengua a partir de l’oralitat: cançons, 
audiovisuals, jocs…

Utilització de molts referents visuals.

Vincular la llengua anglesa a aquells coneixements i 
vivències més properes a la seva realitat. 



Àmbit matemàtic
● Raonament i prova: càlcul

-A partir de la Base 10: sumes i restes amb transformació (portant) i multiplicació (taules!!!)
-Càlcul mental a partir del quadern i del Quinzet. 

● Resolució de problemes
- Treball en sessió de ½ grup

● Comunicació i representació: 
-Importància  de la representació i l’explicació dels processos. 

● Connexions:  
- Utilització dels coneixements i estratègies matemàtiques en el context apropiat, saber 

identificar les matemàtiques en el dia a dia…

Treball d’activitats matemàtiques en sessions de racons. 



Àmbit de coneixement del medi natural, social i cultural. 
● Medi Social: 

- El poble d’Esparreguera, principals nocions geogràfiques, també 
aspectes relacionats amb la convivència i les relacions socials, entre 
d’altres. 

- A 3r B projecte d’aula “Els egipcis”. 

● Medi natural: 

- L’aparell locomotor, identificació i classificació del món animal i els 
estats de la matèria, entre d’altres. 

- A 3r A projecte d’aula “El mar”. 



Àmbit artístic
● Visual i plàstica
- Treball de les destreses manuals, l’exploració de diferents materials, el 

desenvolupament de la creativitat i l’apreciació de la multitud de formes 
en les que es presenta l’art en el nostre entorn. 

● Música i dansa
- Treball de la percepció sonora, principals elements del llenguatge 

musical, interpretar a nivell vocal i instrumental, improvisar… 

Àmbit d’educació física
Cal que vinguin amb ROBA CÒMODA I SABATILLES ESPORTIVES.

Es farà al pati. (en cas de pluja farem activitats a l’aula o anirem al gimnàs si el semàfor no està vermell)

Ús de la mascareta:

● Durant l’explicació SEMPRE la portarem posada.
● Durant l’activitat ens podem treure la mascareta i  mantindrem la distància de seguretat.

HORARI: 3r A els dimecres i 3r B els dijous. 

Treball d’art en sessions de 
racons. 



Aspectes organitzatius 
del curs



Sortides
● Durant el primer trimestre només es preveuen fer sortides locals, en el 

segon i tercer encara no està totalment tancada la possibilitat de sortir 

fora d’Esparreguera (autocar…). 

● Les famílies no ens podeu acompanyar al no formar part del grup bombolla. 

● Els acompanyants seran monitors/es del menjador, sempre que sigui possible 

la monitora de referència dels grups en aquest curs, l’Anna. 
- Les sortides locals tindran el cost d’aquest monitoratge. 

● Possibilitat de tallers a l’escola duts a terme per personal especialitzat de museus, 

centres d’investigació i divulgació cultural i científica… 



Comunicació família-escola
● AGENDA: mitjà de comunicació principal. 

● Correu: per rebre les comunicacions de l’escola (sisplau, mireu a qui heu de retornar 

la documentació). 

● Blog de l’aula: obertura de la nova web de l’escola!

● Entrevistes tutores-família: 
-A demanda de la tutora o la família. Com a mínim una al curs. 

-Reunió en videotrucada a través del correu dels infants. 

-Horari d’entrevista: dijous a les 12:45 - 13:45. 

-Justificant d’assistència per les famílies. 

● Absentisme: fer arribar els justificants a l’agenda. 

-Imprimibles a la web de l’escola.

-Podeu demanar-ne a través de l’agenda. 



En cas de confinament del grup
● Sessió diària de videotrucada. Al matí. 

- Exposició de temàtiques de treball i activitats per tal de que després puguin treballar 

autònomament. 

- Seguiment i treball emocional i relacional de l’alumnat. 

- Realització d’activitats en línia (mestre-alumnat)...

● Classroom: plataforma bàsica de treball. 

● Dossier de confinament: entregat als alumnes el dia abans. 

En cas de confinament d’un o una alumne/a
● Si l’alumne falta a l’escola perquè està a l’espera dels resultats d’una prova PCR i per tant no 

pot venir, utilitzarem el Classroom per enviar alguna de les propostes que estem fent a classe 
durant aquests dies d’espera.



Recordatoris i altres qüestions
● Respectar al màxim el horaris i espais d’entrada i recollida dels infants a l’escola. 

● Les famílies cal que circulin per la zona de terra, no per l’asfalt. 

● Circular només en una direcció, si cal, fer dues voltes. 

● Els infants i acompanyants cal que berenin fora del recinte escolar. 

● Només pot venir un adult a recollir d’infant. 

● Les famílies que tinguin més d’un fill cal venir a la recollida en l’horari del que surt més 

tard. 

● Gel hidroalcohòlic: Durant el dia posem vàries vegades gel. Us recomanem hidratar 
molt les mans dels infants per evitar que es ressequin, sobretot durant l’hivern.
A aquells/es alumnes que no se’ls pugui administrar gel hidroalcohòlic és necessari un 
informe mèdic.



Gràcies per la vostra atenció. 

Precs i preguntes.



Tema transversal d’escola: “40 anys d’escola”
“L’educació no canvia el món. Canvia a les persones que han 

de canviar el món.” Paulo Freire 


