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1. Presentació equip docent

BLOC MITJANS

6è B:
Ricardo Romero (Tutor)

6è A: 
Gemma Carrau (Tutora)



Patti Arrom (Anglès), Carlos Marí (Ed. Física), Albert Cabrera (Música)



Gemma Aznar (SIEI), Anna Correa (Religió) i Anna Samsó (EE).



2. Com ens organitzem? 

● Entrades i sortides per la Ronda de Catalunya.
-Entrades: relaxades entre les 9 i les 9:10h.
-Sortides: a les 16:30h.

● Esbarjo: de 10:30 a 11h. Amb mascareta. Cicles.

● L’hora de dinar: dins la classe amb el grup bombolla.
- Al migdia, sortida a les 12:30h per la porta principal de primària per a 
tots els cursos.



Àmbit 
lingüístic

4h + 2:15h 
anglès

Àmbit 
científico-mate

màtic
4h

Educació 
física
1:30h

Àmbit 
artístic
2:30 h

Projectes
8h

● La distribució horària per àmbits és la següent: 



3. Pla de treball del curs

OBJECTIUS

● Desenvolupar l’autonomia en el propi aprenentatge.

● Assolir les competències bàsiques en els diferents àmbits.

● Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats.



3. Pla de treball del curs. 

METODOLOGIA

● Projectes globalitzats

● Projecte artístic

● Innovamat

● Racons



4. Atenció a la diversitat

● Docència compartida

● SIEI

● Diferents tipus d’agrupaments dins l’aula

● Activitats diversificades



5. Com avaluarem? 

● Avaluem els aprenentatges de forma contínua, global i integradora. Es faran 

avaluacions internes i externes al centre.

● Amb la intenció de...

1) Identificar les necessitats educatives de cada alumne.

2) Adequar les activitats quan es consideri necessari.

3) Comprovar els progressos de l’alumnat.



Eines d’avaluació

● Observació sistemàtica diària.

● Converses individuals i de grup.

● Autoreflexió per a identificar els obstacles i els errors i trobar camins per 

superar-los .

● Rúbriques d’autoavaluació i coavaluació.

● Coavaluació amb les famílies.

● Proves orals i escrites (qüestionaris google, expressions escrites, problemes...)



6. Sortides i colònies
1r trimestre: 

Descoberta del riu Tordera - DATA: 22-10-2021
         “Geologia”
         Monumental Mataró:  DATA: 28-10-21
         Teatre: “Baobad: un arbre, un bolet i un esquirol”
         
2n trimestre:
         Monumental Mataró:  DATA: 25-1-22

 Dansa:” Conseqüències”
 Museu d'Història de Catalunya (Barcelona) - DATA: A CONCRETAR
“Habitatge i vida quotidiana al llarg del temps”

3r trimestre:
MNACTEC  (Terrassa) - DATA: 29.03.22          
“És aïllant o conductor?    Àmbit científic”

           Monumental Mataró:  DATA: 31-3-22
          Música:” Flow:my hip hop story”

-Colònies: Mas Gircós- DATA:23-25.05.22

*Sortides per l’entorn durant el curs
● AUTORITZACIÓ ÚNICA. AUTORITZACIÓ I PAGAMENT TPV.



7. Què farem si ens confinen?

● CLASSROOM

● MEET

● MAIL

Comunicació amb les famílies i/o alumnes per consultes



8.  Comunicació: Correus, edvoice i entrevistes, bloc de l’escola i agenda dels nens i les 
nenes.

● Correu electrònic

● Edvoice

● Entrevistes

● Informes

● Bloc de l’escola

● Agenda 



6è A: Gemma Carrau 
Entrevista:   Dilluns de 11:30h a 12h 30’
tutoria6ea@iepladelavella.cat  

6è B: Ricardo Romero 
Entrevista:   Dimecres de 15:30h a 16h 30’
tutoria6eb@iepladelavella.cat 

mailto:maria@iepladelavella.cat
mailto:maria@iepladelavella.cat


9. Precs i preguntes

Delegats i delegades d’aula.



10. Valoració

FORMULARI DE VALORACIÓ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQtS9iiJw3CaNdMTD1HuyltAATLu7-xA9DyrXnxIe4ArJhsg/viewform?usp=sf_link

