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p3/p4/p5 

Darrera actualització abril 2018 CE 27/6/2018 
 

Organització de l’espai educatiu 

AULA: 
Disposició de taules i cadires 
Cal que el protagonisme el tingui 
l’alumnat per crear coneixement 
interactuant entre ells. 
La ubicació del mestre ha de vetllar 
per donar el paper a l’alumnat, 
tenint una posició secundària, per 
fer de guia. 

Grups de quatre, pel treball cooperatiu.  
Rols retolats a p5.  
Agrupació segons el mobiliari. P3: taules de 5. P4: taules 
de 6. P5: taules de 6 i/o 4. 
Encarats entre ells per l’aprenentatge entre iguals 

AMBIENTS (inici curs  2018-2019) 
Cada mestre organitzarà i serà 
responsable d’un dels ambients a 
diferents espais del centre, tant 
interiors com exteriors. 
Cada ambient serà retolat i 
identificat per tal de gestionar el seu 
ús amb l’autonomia de l’alumnat 
 

Ambient d’experimentació 
Llums i ombres 
Construccions 
Plàstica 
Música 
Aigua (3r trimestre) 
Titelles/teatre 
Llengua 
Matemàtica manipulativa 

Biblioteca d’aula Ús d’aquest espai per fer lectura:  
Aspecte lúdic. 
Lectura individual 

Racó de tasques diferenciades 
Les tasques el tutor/a les va 
canviant per tal de fomentar 
diferents el treball o habilitats que 
tingui com a objectiu en el moment. 
El canvi facilita la motivació de 
l’alumnat.  

Exemples: 
Jocs de racons de taula (fomentar el joc en grup: parxís, 
oca, domino, etc) 
Pintura (aquarel·la, ceres, témpera, colors...) 
Jocs matemàtics (construccions, trenca-closques, 
tangram, etc) 

Passadissos Espai d’exposició de tasques i treball per fomentar 
l’autoestima i el reconeixement 
Decoració del projecte del nom de la classe, a més de les 
estacions i les festes tradicionals. 

Racó verd Una planta, com a mínim, de la que tenir cura.  
 

Dinàmica d’aula 

Lavabos P4 i P5: es podrà anar al lavabo a partir d’haver acabat 
una activitat inicial, tot i que s’intentarà allargar els 
intervals (segons nivell de maduresa i a criteri del docent). 
A P3 van segons les seves necessitats. 
 

Foment de l’autonomia i la responsabilitat 

Encarregats d’aula 
(tot l’alumnat, durant el curs, ha de 
tenir alguna responsabilitat) 

P3: passar la llista, mirar el temps i maquinista. 
P4: bon dia, temps (canvi setmanal), primer de la fila, 
pilota, ajudant i material de taula.  
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P5: controlador del silenci, material, ordre, temps i el 
semàfor de comportament.  
Secretari/a. 

Retolació i cartells de continguts de 
treball 

Hàbits, cançons, contes, poemes, dites, abecedari, 
nombres, rutines, aniversaris, semàfor actitudinal.  
 

Cooperació amb d’altres aules 

Celebració de festes a l’aula Per defecte es celebren per nivell: castanyada, 
carnestoltes, mona, etc 
 

Deures 

A p4 es fan deures un cop al mes, 
de col·laboració família- escola.  
A p5 també fem col·laboració família 
escola més uns deures setmanals 
de paraules i frases i els llibrets de 
lectura (un cada 4-5 setmanes 
aproximadament.  
 
 

Les correccions les fa el mestre/a i són individuals 
 
No es valoren en tornar, però sí es veu el resultat de 
manteniment de la feina 

Comunicació amb les famílies 

Té doble ús: 
-Traspàs d’informació entre docents 
i família (bilateral). 
 
Fem ús de diferents rètols a les 
portes de les aules per recordar 
algun fet important.  
 

Facilitar la comunicació família-escola. Hi ha una 
comunicació diària a l’hora de la recollida dels alumnes. 
 
 
Foment de l’autonomia i hàbits d’organització i 
responsabilitat 

Sortides   

Sortides estructurals (segons 
NOFC) 

A P3 només és fa una sortida de tot el dia. 
A P4 és fan dues sortides de tot el dia i a P5 se’n fan 3.  
A més fem una sortida al teatre per trimestre.  

Organització d’acompanyants A les sortides pel poble el tutor demana acompanyants als 
pares/mares delegats de classe.(p3) 
Sortides d’un dia sencer o més ho gestiona la cap 
d’estudis, escoltant les propostes del cicle i a P4 i P5 hem 
afegit monitoratge que ens els proporciona el servei de 
menjador.  

Alumnat que no hi va Es quedarà al mateix cicle, si és possible, sinó anirà al 
nivell més proper. El tutor ha de gestionar aquesta 
organització. 

Àpats La coordinació de cicle avisa de les dates a la 
coordinadora del menjador (pícnics) 

Avís Policia La coordinació de cicle ha d’avisar de les sortides amb 
autocar dos dies abans. 

Pagament Només s’admetran dins de les dates establertes.(casos 
excepcionals es tractaran directament amb la secretaria). 
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Els resguards de pagament els centralitza la tutora per 
lliurar-los a la secretària. 
La tutoria és la responsable de consultar l’alumnat deutor 
per tal d’avisar, amb temps, les famílies.  

Farmacioles S’ha de portar una farmaciola a cada sortida de dia sencer 
i colònies. S’ha d’avisar la coordinadora de riscos cada 
vegada que en falti material. 
 

Entrades, sortides i desplaçaments pel centre 

Entrades P3: les famílies entren a les aules. 
P4 i P5: fan files a l’entrada de l’edifici. 

Sortides Les famílies de tot educació infantil recullen als seus 
infants a les classes.  
Sempre han d’avisar si hi ha un canvi de la persona que 
vindrà a recollir al nen o a la nena.  
 

Desplaçament dins del centre Dins del centre l’alumnat sempre anirà amb el docent  
responsable. 

METODOLOGIA 

PDI Es fa sevir com a material de suport per a: treballar els 
continguts digitals dels llibres, recerca d’informació, 
vídeos, com a recurs didàctic, per treballar els projectes, 
bits... 

Pla Lector Es passen diàriament els Bits del Projecte lingüístic de 
centre (AIL) 

Racons Es fan amb la meitat del grup. 
Tipus: grafisme, jocs matemàtics. A un dels racons 
s’utilitzen tablets. 

Medi Es treballa a partir d’un llibret d’activitats i per projectes. 
Cada any anem creant un projecte per eliminar un llibre de 
medi, i l’any vinent no hauria de quedar-ne cap. 
 

Ambients Es treballa en una sessió a la setmana a nivell de tot 
infantil (p3 finalitzat el període d’adaptació, al segon 
trimestre i p4 i p5 a l’octubre) 

Joc simbòlic a nivell de cicle 
(internivells) 

Divendres tarda es pengen medalles del color de la porta 
de cada aula, fins a 25. A cada aula podran entrar 25 
alumnes i fer el joc simbòlic on vulguin 8fins que s’acabin 
les 25 medalles de cada espai). 
Les caixes estaran etiquetades amb el mateix rètol a totes 
les aules per tal de fomentar l’autonomia i responsabilitat a 
l’hora de recollir. 

Festes i Activitats 

Castanyada Es decoren passadissos. A la tarda es fa la festa del a 
Tardor/Castanyada internivell. 

Nadal Es fa el Tió per nivell. També hi ha un regal de Reis per 
aula. Els regals són iguals per nivells. 
El matí de l’últim dia del trimestre anem tota l’escola al 
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teatre Maragall a fer la cantada de Nadales i veure la 
representació teatral de l’alumnat de 3r. A la tornada fem 
un esmorzar de Nadal per nivell i anem a veure al patge 
reial.  

Carnestoltes Rebem i acomiadem el Carnestoltes i la Vella Quaresma. 
Al Carnaval, l’alumnat segueix les consignes durant la 
setmana. A la tarda se celebra la festa per nivells. Els 
alumnes venen disfressats de casa. La disfressa és de 
lliure elecció. 

Mona Cada infant elabora la seva mona per poder endur-se a 
casa. Fem tres models diferents, una per nivell.  

Sant Jordi Conta-contes a P5 a la tarda. Els padrins lectors de 2n 
expliquen un conte als alumnes de P5. 
Conta-contes a la Rambla. Tot l’alumnat de P5. 

Jornades Culturals Durant tres dies al voltant de Sant Jordi es celebren les 
jornades, fent d’activitats variades (manualitats, tallers, 
vídeos...) 

Bòbila Un matí de les jornades culturals anem tota l’escola a 
l’estadi per a realitzar tot d’activitats esportives i lúdiques 
relacionades amb el tema de l’eix transversal. 

Festa final de curs A primera hora sortim al pati per acomiadar l’alumnat de 
6è.  
Fem un esmorzar internivell al pati d’infantil.  

Orles A finals de P5 es fa una orla amb tots els alumnes de cada 
grup. 

Aniversaris Els alumnes canten la cançó d’aniversari. 
Si volen, poden portar galetes i sucs per a berenar. 
Es recomana que no portin llaminadures; però, si en 
porten, es posen directament a la motxilla ( mai no es 
menjaran a l’escola, però tampoc es prohibeix que les 
portin). 
Les invitacions a la festa d’aniversari (de fora de l’escola) 
es repartirà, sempre i quan n’hi hagi per a tots els alumnes 
de la classe 
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1r/2n 

Darrera actualització abril 2017 CE 27/6/2018 
 

Organització de l’espai educatiu 

Disposició de taules i cadires 
 
Cal que el protagonisme el tingui 
l’alumnat per crear coneixement 
interactuant entre ells. 
 

Grups de quatre, pel treball cooperatiu.  
Rols retolats 
Encarats entre ells per l’aprenentatge entre iguals 
La ubicació del mestre ha de vetllar per donar el paper a 
l’alumnat, tenint una posició secundària, per fer de guia. 
 

Biblioteca d’aula Ús d’aquest espai per fer lectura:  
Parelles lectores 
Lectura individual 
 

Racó de tasques diferenciades 
Les tasques el tutor/a les va 
canviant per tal de fomentar 
diferents el treball o habilitats que 
tingui com a objectiu en el 
moment. El canvi facilita la 
motivació de l’alumnat.  

Exemples: 
Jocs de grups de taula (fomentar el joc en grup: parxís, 
oca, domino, etc) 
Pintura (aquarel·la, ceres, témpera, colors...) 
Jocs matemàtics (construccions, trenca-closques, 
tangram, etc) 
Materials per treballar el projecte interdisciplinar actual. 
 

Passadissos Espai d’exposició de tasques i treball per fomentar 
l’autoestima i el reconeixement 
Ús per tasques diverses de reforç i de cooperació amb 
els alumnes, amb les portes obertes de l’aula. 
Lectura individual o per parelles. 
Joc simbòlic. 
 

Racó verd Una planta, com a mínim, de la que tenir cura. Se 
n’encarrega el delegat verd (rotatiu). 
 

Dinàmica d’aula 

Lavabos En termes generals es podrà anar al lavabo a partir 
d’haver acabat una activitat inicial, tot i que s’intentarà 
allargar els intervals (segons nivell de maduresa i a 
criteri del docent). 
 

Foment de l’autonomia i la responsabilitat 

Encarregats d’aula 
(tot l’alumnat, durant el curs, ha 
de tenir alguna responsabilitat) 

Delegat/da verd 
Secretari/a 
Rols del treball cooperatiu: coordinador de taula, 
portaveu, controlador del temps i controlador del soroll. 
 

Retolació i cartells de continguts 
de treball 

-  Ortografia, numeració, normes (NOFC adaptades), etc. 
-  Aquests cartells fomenten l’autonomia, donat que són 
de consulta ràpida i no depenent d’una altra persona. 
- Cartells de Treball Cooperatiu: els noms i components 
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de les taules/grups amb les seves funcions, les 
avaluacions de les activitats en grup... 
 

Cooperació amb d’altres aules 

Pla lector 1r - Els padrins lectors són de la pròpia classe i ho fan 
al racó de biblioteca o altres espais escollits de 
l’aula 

Pla lector 2n - Apadrinament lector d’alumnat de 1r 
- Apadrinament lector de P5 
- Conta-contes per Sant Jordi, a P5 

Celebració de festes a l’aula Per defecte es celebren per nivell: castanyada, 
carnestoltes, mona, final trimestre... 
 

Deures 

Cada dia es posarà una feina 
màxima de  20 minuts de durada 
(català o mates) i 10 minuts de 
lectura 
 

Les correccions les fa el mestre/a i són individuals 
 
No es valoren en tornar, però sí es veu el resultat de 
manteniment de la feina. 
Els deures d’estiu són recomanacions que es donen a la 
família per fer durant les vacances. 
 

Agenda 

Té dobles ús: 
-Traspàs d’informació entre 
docents i família (bilateral). 
-Apuntar deures ( S’inicia al 
segon trimestre de 1r) 
 

Facilitar la comunicació família-escola. 
 
Foment de l’autonomia i hàbits d’organització i 
responsabilitat. 

Sortides i colònies 

Sortides estructurals (segons 
NOFC) 

Un diària/ trimestre 
(a 2n una d’elles són les colònies de dos dies) 

Organització d’acompanyants A les sortides pel poble el tutor demana acompanyants 
als pares/mares delegats de classe. 
Sortides d’un dia sencer o més ho gestiona la cap 
d’estudi, escoltant les propostes del cicle. 

Alumnat que no hi va Es quedarà al mateix cicle, si és possible, sinó anirà al 
nivell més proper. El tutor ha de gestionar aquesta 
organització. 

Àpats La coordinació de cicle avisa de les dates a la 
coordinadora del menjador (pícnics) 

Avís Policia La coordinació de cicle ha d’avisar de les sortides amb 
autocar dos dies abans. 

Pagament Només s’admetran dins de les dates establertes (casos 
excepcionals es tractaran directament amb la 
secretaria). 
Els resguards de pagament els centralitza la tutora per 
lliurar-los a la secretària. 
La tutoria és la responsable de consultar l’alumnat 
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deutor per tal d’avisar, amb temps, les famílies.  

Farmacioles S’ha de portar una farmaciola a cada sortida de dia 
sencer i colònies. S’ha d’avisar la coordinadora de riscos 
cada vegada que en falti material. 
 
 

Entrades, sortides i desplaçaments pel centre 

Entrades L’alumnat puja directament a l’aula, on els docents 
esperen 

Sortides L’alumnat només pot sortir amb l’autorització del docent, 
un cop aquest identifica el familiar responsable. 

Desplaçament dins del centre Dins del centre l’alumnat sempre anirà amb el docent 
responsable. 
 

METODOLOGIA 

PDI Es fa sevir com a material de suport per a: treballar els 
continguts digitals dels llibres, recerca d’informació, 
vídeos, com a recurs didàctic, per treballar els projectes, 
bits... 

Pla Lector  Es passen diàriament els Bits. Casa setmana es 
treballa una temàtica diferent a partir dels continguts de 
l’àrea de medi. 

 Tipus de lectura: col·lectiva, individual (silenciosa) i per 
parelles. 

 Padrins Lectors: es designa l’alumnat que té un bon 
nivell de lectura com a padrí/na lectora. A 1r fan 
aquesta tasca amb els companys de l’aula i a 2n durant 
el 1r trimestre ho fan amb els alumnes de 1r, i al 2n i 3r 
trimestre amb els alumnes de P5. 

 Conta-contes: ho fan tots els alumnes de 2n amb els 
alumnes de P5, la tarda del dia de Sant Jordi. 

Racons Es fan amb la meitat del grup. Tipus: grafisme, jocs 
matemàtics i de català. A un dels racons s’utilitzen 
tablets. 

Medi Es treballa a partir d’un llibret d’activitats i per projectes. 

SEP Suport destinat a l’alumnat susceptible d’un reforç però 
que no vagi a l’aula d’EE. 
El grup està format per un mínim de 5 alumnes. 
 

Festes i Activitats 

Castanyada Es decoren passadissos. A la tarda es fa la festa del a 
Tardor/Castanyada per grups o nivells. 

Nadal Es fa el Tió per aules. També hi ha un regal de Reis per 
aula. Els regals són iguals per nivells. 
El matí de l’últim dia del trimestre anem tota l’escola al 
teatre Maragall a fer la cantada de Nadales i veure la 
representació teatral de l’alumnat de 3r. 

Carnestoltes Rebem i acomiadem el Carnestoltes i la Vella 



  

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Salvador Lluch 

    PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 
Acords Aula -Cicle   

 

8 

 

Quaresma. Al Carnaval, l’alumnat segueix les consignes 
durant la setmana. A la tarda se celebra la festa per 
nivells. Els alumnes venen disfressats de casa. La 
disfressa és de lliure elecció. 

Mona L’alumnat elabora 4 mones per aula i per grups. Es 
menja a la classe fent un petit esmorzar. 

Sant Jordi Conta-contes a P5 a la tarda. 
Jocs Florals al cicle (es proclamen sis finalistes per 
grup, dels quals tres són els guanyadors). Als premiats 
se’ls regala un conte. 

Jornades Culturals Durant tres dies al voltant de Sant Jordi es celebren les 
jornades, fent d’activitats variades (manualitats, tallers, 
vídeos...) 

Bòbila Un matí de les jornades culturals anem tota l’escola a 
l’estadi per a realitzar tot d’activitats esportives i lúdiques 
relacionades amb el tema de l’eix transversal. 

Festa de l’aigua Poc abans d’acabar el curs. Es fa al pati amb tot 
l’alumnat del cicle.  

Festa final de curs A primera hora sortim al pati per acomiadar l’alumnat de 
6è. Després fem la festa a les aules amb els companys 
del nivell. 

Aniversaris Els alumnes canten la cançó d’aniversari. 
Si volen, poden portar galetes i sucs per a berenar. 
Es recomana que no portin llaminadures; però, si en 
porten, es posen directament a la motxilla ( mai no es 
menjaran a l’escola, però tampoc es prohibeix que les 
portin). 
Les invitacions a la festa d’aniversari (de fora de 
l’escola) es repartirà, sempre i quan n’hi hagi per a tots 
els alumnes de la classe 
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3r/4t 

Darrera actualització abril 2017 CE 27/6/2018 
 

Organització de l’espai educatiu 

Disposició de taules i cadires 
 
Cal que el protagonisme el tingui 
l’alumnat per crear coneixement 
interactuant entre ells. 
 

Grups de quatre, pel treball cooperatiu.  
Rols retolats 
Encarats entre ells per l’aprenentatge entre iguals 
La ubicació del mestre ha de vetllar per donar el paper a 
l’alumnat, tenint una posició secundària, per fer de guia. 
 

Biblioteca d’aula Ús d’aquest espai per fer lectura:  
Parelles lectores 
Lectura individual 
 

Racó de tasques diferenciades 
Les tasques el tutor/a les va 
canviant per tal de fomentar 
diferents el treball o habilitats que 
tingui com a objectiu en el 
moment. El canvi facilita la 
motivació de l’alumnat.  

Exemples: 
Jocs de grups de taula (fomentar el joc en grup: parxís, 
oca, domino, etc) 
Pintura (aquarel·la, ceres, témpera, colors...) 
Jocs matemàtics (construccions, trenca-closques, 
tangram, etc) 
Materials per treballar el projecte interdisciplinar actual. 
 

Passadissos Espai d’exposició de tasques i treball per fomentar 
l’autoestima i el reconeixement 
Ús per tasques diverses de reforç i de cooperació amb 
els alumnes, amb les portes obertes de l’aula. 
Lectura individual o per parelles. 
Joc simbòlic. 
 

Racó verd Una planta, com a mínim, de la que tenir cura. Se 
n’encarrega el delegat verd (rotatiu). 
 

Dinàmica d’aula 

Lavabos En termes generals es podrà anar al lavabo a partir 
d’haver acabat una activitat inicial, tot i que s’intentarà 
allargar els intervals (segons nivell de maduresa i a 
criteri del docent). 
 

Foment de l’autonomia i la responsabilitat 

Encarregats d’aula 
(tot l’alumnat, durant el curs, ha 
de tenir alguna responsabilitat) 

Delegat/da verd 
Secretari/a 
Rols del treball cooperatiu: coordinador de taula, 
portaveu, controlador del temps i controlador del soroll. 
 

Retolació i cartells de continguts 
de treball 

-  Ortografia, numeració, normes (NOFC adaptades), etc. 
-  Aquests cartells fomenten l’autonomia, donat que són 
de consulta ràpida i no depenent d’una altra persona. 
- Cartells de Treball Cooperatiu: els noms i components 
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de les taules/grups amb les seves funcions, les 
avaluacions de les activitats en grup... 
 

Cooperació amb d’altres aules 

Pla lector 1r - Els padrins lectors són de la pròpia classe i ho fan 
al racó de biblioteca o altres espais escollits de 
l’aula 

Pla lector 2n - Apadrinament lector d’alumnat de 1r 
- Apadrinament lector de P5 
- Conta-contes per Sant Jordi, a P5 

Celebració de festes a l’aula Per defecte es celebren per nivell: castanyada, 
carnestoltes, mona, final trimestre... 
 

Deures 

Cada dia es posarà una feina 
màxima de  20 minuts de durada 
(català o mates) i 10 minuts de 
lectura 
 

Les correccions les fa el mestre/a i són individuals 
 
No es valoren en tornar, però sí es veu el resultat de 
manteniment de la feina. 
Els deures d’estiu són recomanacions que es donen a la 
família per fer durant les vacances. 
 

Agenda 

Té dobles ús: 
-Traspàs d’informació entre 
docents i família (bilateral). 
-Apuntar deures ( S’inicia al 
segon trimestre de 1r) 
 

Facilitar la comunicació família-escola. 
 
Foment de l’autonomia i hàbits d’organització i 
responsabilitat. 

Sortides i colònies 

Sortides estructurals (segons 
NOFC) 

Un diària/ trimestre 
(a 2n una d’elles són les colònies de dos dies) 

Organització d’acompanyants A les sortides pel poble el tutor demana acompanyants 
als pares/mares delegats de classe. 
Sortides d’un dia sencer o més ho gestiona la cap 
d’estudi, escoltant les propostes del cicle. 

Alumnat que no hi va Es quedarà al mateix cicle, si és possible, sinó anirà al 
nivell més proper. El tutor ha de gestionar aquesta 
organització. 

Àpats La coordinació de cicle avisa de les dates a la 
coordinadora del menjador (pícnics) 

Avís Policia La coordinació de cicle ha d’avisar de les sortides amb 
autocar dos dies abans. 

Pagament Només s’admetran dins de les dates establertes (casos 
excepcionals es tractaran directament amb la 
secretaria). 
Els resguards de pagament els centralitza la tutora per 
lliurar-los a la secretària. 
La tutoria és la responsable de consultar l’alumnat 
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deutor per tal d’avisar, amb temps, les famílies.  

Farmacioles S’ha de portar una farmaciola a cada sortida de dia 
sencer i colònies. S’ha d’avisar la coordinadora de riscos 
cada vegada que en falti material. 
 
 

Entrades, sortides i desplaçaments pel centre 

Entrades L’alumnat puja directament a l’aula, on els docents 
esperen 

Sortides L’alumnat només pot sortir amb l’autorització del docent, 
un cop aquest identifica el familiar responsable. 

Desplaçament dins del centre Dins del centre l’alumnat sempre anirà amb el docent 
responsable. 
 

METODOLOGIA 

PDI Es fa sevir com a material de suport per a: treballar els 
continguts digitals dels llibres, recerca d’informació, 
vídeos, com a recurs didàctic, per treballar els projectes, 
bits... 

Pla Lector  Es passen diàriament els Bits. Casa setmana es 
treballa una temàtica diferent a partir dels continguts de 
l’àrea de medi. 

 Tipus de lectura: col·lectiva, individual (silenciosa) i per 
parelles. 

 Padrins Lectors: es designa l’alumnat que té un bon 
nivell de lectura com a padrí/na lectora. A 1r fan 
aquesta tasca amb els companys de l’aula i a 2n durant 
el 1r trimestre ho fan amb els alumnes de 1r, i al 2n i 3r 
trimestre amb els alumnes de P5. 

 Conta-contes: ho fan tots els alumnes de 2n amb els 
alumnes de P5, la tarda del dia de Sant Jordi. 

Racons Es fan amb la meitat del grup. Tipus: grafisme, jocs 
matemàtics i de català. A un dels racons s’utilitzen 
tablets. 

Medi Es treballa a partir d’un llibret d’activitats i per projectes. 

SEP Suport destinat a l’alumnat susceptible d’un reforç però 
que no vagi a l’aula d’EE. 
El grup està format per un mínim de 5 alumnes. 
 

Festes i Activitats 

Castanyada Es decoren passadissos. A la tarda es fa la festa del a 
Tardor/Castanyada per grups o nivells. 

Nadal Es fa el Tió per aules. També hi ha un regal de Reis per 
aula. Els regals són iguals per nivells. 
El matí de l’últim dia del trimestre anem tota l’escola al 
teatre Maragall a fer la cantada de Nadales i veure la 
representació teatral de l’alumnat de 3r. 

Carnestoltes Rebem i acomiadem el Carnestoltes i la Vella 
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Quaresma. Al Carnaval, l’alumnat segueix les consignes 
durant la setmana. A la tarda se celebra la festa per 
nivells. Els alumnes venen disfressats de casa. La 
disfressa és de lliure elecció. 

Mona L’alumnat elabora 4 mones per aula i per grups. Es 
menja a la classe fent un petit esmorzar. 

Sant Jordi Conta-contes a P5 a la tarda. 
Jocs Florals al cicle (es proclamen sis finalistes per 
grup, dels quals tres són els guanyadors). Als premiats 
se’ls regala un conte. 

Jornades Culturals Durant tres dies al voltant de Sant Jordi es celebren les 
jornades, fent d’activitats variades (manualitats, tallers, 
vídeos...) 

Bòbila Un matí de les jornades culturals anem tota l’escola a 
l’estadi per a realitzar tot d’activitats esportives i lúdiques 
relacionades amb el tema de l’eix transversal. 

Festa de l’aigua Poc abans d’acabar el curs. Es fa al pati amb tot 
l’alumnat del cicle.  

Festa final de curs A primera hora sortim al pati per acomiadar l’alumnat de 
6è. Després fem la festa a les aules amb els companys 
del nivell. 

Aniversaris Els alumnes canten la cançó d’aniversari. 
Si volen, poden portar galetes i sucs per a berenar. 
Es recomana que no portin llaminadures; però, si en 
porten, es posen directament a la motxilla ( mai no es 
menjaran a l’escola, però tampoc es prohibeix que les 
portin). 
Les invitacions a la festa d’aniversari (de fora de 
l’escola) es repartirà, sempre i quan n’hi hagi per a tots 
els alumnes de la classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Salvador Lluch 

    PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 
Acords Aula -Cicle   

 

13 

 

5è/6è 

                                                                         Darrera actualització maig 2018 CE 27/6/2018 
 

Organització de l’espai educatiu 

Disposició de taules i cadires 
 
 
 

Grups de quatre, pel treball cooperatiu.  
Rols retolats 
Encarats entre ells per l’aprenentatge entre iguals 
La ubicació del mestre ha de vetllar per donar el 
protagonisme a l’alumnat, tenint una posició secundària, 
per fer de guia. 
 

Biblioteca d’aula Préstec de llibres  
 
Altres activitats: exposicions orals de llibres llegits,  
resums, joc de preguntes, recomanacions. 
 
El llibre triat per llegir també pot ser de casa o de la 
biblioteca del poble.  

Passadissos Espai d’exposició de tasques i treballs fets pels 
alumnes; aquests treballs estan relacionats amb els 
temes treballats a classe. 
 
Altres activitats puntuals: gimcanes,... 

Racó verd Una planta, com a mínim, de la que tenir cura. Se 
n’encarrega el delegat verd (rotatiu). 

Racó emprenedor  A 5è. Espai reservat per l’emprenedoria. (Projecte 
CuEmE) 

Dinàmica d’aula 

Lavabos En termes generals no es podrà anar al lavabo si es veu 
que és una estratègia per perdre classe El docent farà 
servir el seu criteri, segons cada cas.  

Foment de l’autonomia i la responsabilitat 

Encarregats d’aula 
(tot l’alumnat, durant el curs, ha 
de tenir alguna responsabilitat) 

Delegat/da verd 
Secretari/a 
Repartidors 
Pissarra i data 
(Llista) 
Delegat de classe 
Rols del treball cooperatiu: coordinador de taula, 
portaveu, controlador del temps i controlador del soroll. 
(En cas de ser 5, afegim un controlador de soroll 
normalment.) 
 

Retolació i cartells de continguts 
de treball 

- Ortografia, numeració, normes (NOFC adaptades), etc. 
-  Aquests cartells fomenten l’autonomia, donat que són 
de consulta ràpida i no depenent d’una altra persona. 
 
- Cartells de Treball Cooperatiu: els noms i components 
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de les taules/grups amb les seves funcions, les 
avaluacions de les activitats en grup... 

Cooperació amb d’altres aules 

Tallers de Plàstica Intervenen diferents mestres. Es fan sis tallers al llarg de 
tot el curs, barrejats 5è i 6è en sis grups. En acabar el 
curs tots els alumnes hauran treballat totes les tècniques 
proposades. 

Celebració de festes a l’aula Per defecte es celebren per nivell: castanyada, 
carnestoltes, final trimestre... 

Deures 

30 minuts com a màxim de 
deures diaris (moltes vegades 
són acabar feines) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les correccions són col·lectives i /o individuals 
(autoavaluació), depenent del tipus d’activitat;  
Els deures de cap de setmana són de  comprensió 
lectora i repàs d’operacions (no totes les setmanes). A 
més, puntualment s’enviaran tasques curtes d’acabar 
feines, recerca d’informació o reforçar continguts.   
 
Deures “personalitzats”. 
 
Lectura diària. (llibre mensual de la Biblioteca) 
 
Preparació de proves. 
 
*A sisè , un/a encarregat/da apunta els deures  a una 
pissarra lateral  a l’aula, per tal de recordar ,a més, a 
l’alumnat els deures proposats . 
 
Els deures d’estiu són recomanacions que es donen a la 
família per fer durant les vacances. Són uns quaderns 
de matemàtiques i llengua catalana  que l’alumne haurà 
de presentar a l’inici del curs següent. 
Deures de Nadal i setmana santa. 

Agenda 

Ús Facilitar la comunicació família- escola. 
 
Assoliment de l’autonomia i hàbits d’organització i 
responsabilitat. 

Sortides i colònies 

Sortides estructurals (segons 
NOFC) 

Una per trimestre de tot el dia. 
Sortides pel poble de migdia. 
A cicle superior : colònies d’anglès a 5è ( 3 dies ) i viatge 
de fi curs a sisè( 5 dies) 

Organització d’acompanyants A les sortides pel poble el tutor demana acompanyants 
als pares/mares delegats de classe. 
Sortides d’un dia sencer o més ho gestiona la cap 
d’estudi, escoltant les propostes del cicle. 

Alumnat que no hi va Es quedarà al mateix cicle, si és possible, sinó anirà al 
nivell més proper. El tutor ha de gestionar aquesta 
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organització. 

Àpats La coordinació de cicle avisa de les dates a la 
coordinadora del menjador (pícnics) 

Avís Policia La coordinació de cicle ha d’avisar de les sortides amb 
autocar dos dies abans. 

Pagament Només s’admetran dins de les dates establertes (casos 
excepcionals es tractaran directament amb la 
secretaria). 
Els resguards de pagament els centralitza la tutora per 
lliurar-los a la secretària. 
La tutora és la responsable de consultar l’alumnat deutor 
per tal d’avisar, amb temps, les famílies.  

Entrades, sortides i desplaçaments pel centre 

Entrades L’alumnat puja directament a l’aula, on els docents 
esperen 

Sortides Els alumnes surten sols. En cas de que algun marxi a 
casa sense l’acompanyament dels pares ha de signar 
l’autorització expressa , aquesta autorització es 
entregada a principi de curs i recollida per la tutora ( cal 
destacar que , en l’autorització hi ha diferents franges en 
què l’alumne pugui sortir sol) 

METODOLOGIA 

PDI Es fa sevir com a material de suport per a: treballar els 
continguts digitals dels llibres, recerca d’informació, 
vídeos, com a recurs didàctic, per treballar els projectes,  

Pla Lector A català i a castellà es fa la lectura del llibre del pla 
lector que cada curs té assignat, durant mitja hora a la 
setmana.  

 

Desdoblaments Informàtica Es fan amb la meitat del grup. La informàtica es fa en 
castellà es treballa el word, power points... 
L’expressió escrita s’alterna amb l’expressió oral i 
resolució de problemes ( quinzenalment) 

Metodologia d’aula Treball cooperatiu. 
 
Es fan servir vídeos i/o pel·lícules pe tal d’ampliar o 
reforçar els continguts i d’altres activitats que es creguin 
adients per tal de motivar a l’alumnat. 
 
Jocs, gimcanes, representacions. 
 

Projecte interdisciplinar Al llarg del curs 

SEP Suport destinat a l’alumnat susceptible d’un reforç però 
que no vagi a l’aula d’EE. 
El grup està format per un mínim de 5 alumnes. 

Festes i Activitats 

Castanyada Es decoren passadissos. A la tarda es fa la festa de la 
Tardor/Castanyada per grups. Els nens porten 
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productes de tardor per compartir en petit grup i fer un 
berenar. 

Nadal Amic invisible. 
També hi ha un regal de Reis per aula.  
El matí de l’últim dia del trimestre anem tota l’escola al 
teatre Maragall a fer la cantada de Nadales i veure la 
representació teatral de l’alumnat de 3r. 

Carnestoltes Rebem i acomiadem el Carnestoltes i la Vella 
Quaresma. Al Carnaval, l’alumnat segueix les consignes 
durant la setmana. A la tarda se celebra la festa per 
nivells. Els alumnes venen disfressats de casa. La 
disfressa és de lliure elecció.  
 
Els alumnes de sisè són els encarregats de fer el pregó i 
les consignes, així com  de passar per les classes d’E 
Infantil  i C. Inicial durant els dies previs a la celebració 
del Carnestoltes; també elaboren el pregó de la vella 
Quaresma i participen activament en engrescar a la 
resta dels alumnes de l’escola durant la seva lectura i 
aplicació de consignes i/o resolució. 

Jornades Culturals Durant tres dies al voltant de Sant Jordi es celebren les 
jornades, fent d’activitats variades (manualitats, tallers, 
vídeos...) totes relacionades amb l’eix transversal de 
cada curs. 

Bòbila Un matí de les jornades culturals anem tota l’escola a 
l’estadi per a realitzar tot d’activitats esportives i lúdiques 
relacionades amb el tema de l’eix transversal. 

Festa final de curs A primera hora sortim al pati per acomiadar l’alumnat de 
6è. Després de l’acomiadament , els alumnes de cicle 
superior van al parc de Can Sellarés, per gaudir de 
l’últim dia d’escola , practicant esport. 

Aniversaris Les invitacions a la festa d’aniversari (de fora de 
l’escola) es repartiran, sempre i quan n’hi hagi per a tots 
els alumnes de la classe 

 
 


