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1. PRESENTACIÓ DE L’EQUIP DOCENT

TUTORES 
P5A: Berta Pinilla
P5B:  Ainhoa Puch

MESTRA ANGLÈS                                        MESTRE DE MÚSICA

Imma Sastre Albert Cabrera



● Entrades i sortides per l’Avinguda Burriac porta de les bicicletes.

- Entrada relaxada entre les 9 i les 9:10h.
- Sortida a les 16:30h. Les portes s’obriran a les 16:25h per evitar aglomeracions.
- Mascareta posada per entrar i sortir
- Al migdia, sortida a les 12:30h per la porta principal d’ infantil per a tots els cursos de P3, P4 

i P5.

● Esbarjo per grups bombolla, espais i franja horària diferenciada.

2.   COM ENS ORGANITZEM?

ESPAI NATURA ESPAI SORRALESPAI ESTRUCTURES



Aspectes pràctics

● L’hora de dinar: dins la classe amb el grup bombolla. No farem servir bata. 
Monitora Pilar i Cristina.

● Per administrar medicaments intenteu evitar l’horari lectiu. En cas que no sigui 
possible, cal portar la recepta mèdica, l’autorització dels pares que trobareu a la web i 
la dosi exacta del medicament.

● Quan hi ha símptomes de malaltia l’infant ha de quedar-se a casa. En cas de tenir febre 
cal que passin 24 hores sense febre abans de tornar a l’escola. 

● Aniversaris, no podem portar esmorzar per compartir. Podem portar un conte per 
regalar a la classe.

● A l’escola ja tenim moltes joguines, no es poden portar de casa.
● Recordeu posar beta llarga a la bata i jaqueta i nom marcat.
● El material d’inici de curs (mocadors, tovallons…) portar-lo a partir de dimarts. 



★ Un dia a P5

Iniciem el dia fent una entrada relaxada d’uns 15-20 minuts 

Conversa inicial (rutines matinals)

Primera Activitat *

Esmorzar 

Pati 11.15h a 11.45h

Segona activitat

Dinar

Activitat tarda



OBJECTIUS DEL CURS

● Fomentar les habilitat socials. 

● Ampliar la mirada artística dels infants.

● Despertar la curiositat i l’esperit crític a partir de preguntes i construcció 

d’hipòtesis.

● Potenciar l’interès vers el llenguatge oral i escrit. Bases de la lecto-escriptura.

3. PLA DE TREBALL DEL CURS



QUÈ PODEM FER A CASA PER AJUDAR ELS NOSTRES FILLS I FILLES 

A POTENCIAR L’EXPRESSIÓ ORAL?

1. PARLAR AMB ELLS. Aprofitar les estones que puguem dedicar-los atenció plena. 

2. EXPLICAR-LOS CONTES. De diversa tipologia i format. 

3. VISITAR LA BIBLIOTECA. Deixar que triïn ells els contes que volen agafar en préstec.

4. DRAMATITZAR CONTES. Fent d’espectadors o d’actors/actrius també.

5. JUGAR A INVENTAR HISTÒRIES. Amb paraules aleatòries.

6. JUGAR AL VEIG VEIG, A ENDEVINAR ALGUNA COSA AMAGADA AMB PREGUNTES. 



7. JUGAR AMB ELLS EN EL  JOC SIMBÒLIC. Si juguem amb ells els ajudem a 

potenciar el llenguatge i ampliar el vocabulari.

8. JUGAR A ESCOLTAR SONS D’ANIMALS, DE LA NATURA, DE L’ENTORN… 

9. JUGAR A DIR PARAULES QUE COMENCEN PER LA… / PARAULES 

ENCADENADES.

10. JUGAR A BUSCAR PARAULES QUE RIMIN.



ACTIVITATS QUE AJUDEN A POTENCIAR ALTRES ASPECTES DEL LLENGUATGE

1. APROFITAR LES TASQUES DE LA LLAR COM A POTENCIADORS DEL LLENGUATGE.

2. FER-LOS ADONAR QUE ESTEM ENVOLTATS DE LLETRES. 

3. SER MODEL LECTOR.

4. POTENCIAR EL DIBUIX LLIURE.

5. MANTENIR UNA ACTITUD I LLENGUATGE POSITIU VERS LES SEVES EXPERIÈNCIES 

AMB EL LLENGUATGE VERBAL O ESCRIT.

6. VALORAR MÉS ELS ENCERTS I L’ESFORÇ QUE NO ELS RESULTATS.



❏ Projecte artístic (plàstic, literari, musical, teatre)
❏ Anglès
❏ Música 
❏ Ambients
❏ Psicomotricitat
❏ Espai joc simbòlic
❏ Préstec de contes (P5)
❏ Petit Reporter

Propostes pedagògiques 



PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Descoberta 
de l’entorn

Projecte nom de la classe Art natura Projecte lliure

Festes  i celebracions

Descoberta 
d’un mateix

Hàbits   i   rutines   diàries

Esquema   corporal

Projecte “Ens retrobem”
Què podem fer per conviure millor? 

El nostre pati

Llenguatge 
matemàtic

Repàs 1, 2, 3, 4, 5 i 6
Introducció dels números: 7,8,9 

quantitat-grafia, grafisme i 
descomposició 

Estadística
Sèries de 4 elements

Càlcul mental fins al 5 sense 
materials

Numeració: 7, 8, 9 
(quantitat-grafia, grafisme i 

descomposició) 
Números ordinals: 1r, 2n i 3r

Sèrie numèrica fins el 9
Operacions de càlcul fins al 9 amb 

materials de suport

Numeració:7, 8, 9 i 10 
(quantitat-grafia, grafisme i 

descomposició)
Operacions de càlcul fins al 9 amb 

materials de suport
Elaborar i interpretar gràfiques 
senzilles (votacions, temps). 



PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Llenguatge 
oral i escrit

 Consciència fonològica.
Treball nom i els dos cognoms.

Treball de la frase.

Llenguatge 
plàstic 

Treball artístic: diferents tècniques artístiques
Treball de la mirada a partir d’un artista

Llenguatge 
musical

Percebre, expressar, analitzar, valorar, gaudir i tenir interès i curiositat, tenir iniciativa, 
participar, respectar i compartir a partir del llenguatge de la música. Potenciant el raonament, 
l’atenció, la memòria, el llenguatge i la imaginació, així com el moviment i la coordinació 
motora.



4. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

● Docència compartida: durant aquestes sessions serem dues mestres a l’aula on podrem 

aprofundir en diferents àmbits d’aprenentatge segons les necessitats i interessos.

● Diferents tipus d’agrupaments dins l’aula: Individual, petit grup (Racons de treball, Tasques 

específiques, Treball col.laboratiu) i gran grup (Anglès, Musica i Psicomotricitat).

● Activitats diversificades: Per respondre a les necessitats de tot l’alumnat, adequarem els 

objectius de la programació a les característiques del nostre l’alumnat, plantejant diverses 

activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un determinat objectiu.

 



5. COM AVALUEM? 

Els nens i les nenes aprenen més i millor quan entenen allò que s’espera que aprenguin, 
quan participen en les tasques i prenen decisions que els ajuden a ser conscients de les 
dificultats i els encerts. 

Les eines d’avaluació que utilitzarem són:

● L'observació sistemàtica diària. 
● Converses individuals i de grup.
● Proves fonològiques quan es cregui necessari.
● Avaluació de la lectoescriptura i numeració.
● Sociograma del grup P4 i P5.

★ Informes Inici de febrer i Juny



6. SORTIDES I COLÒNIES

1r Trimestre: 
- Sortida Can Plana (per treballar la tardor)  
- Teatre 
- Sortides a l’entorn proper 

2n Trimestre:
- Artista
- Teatre
- Sortides a l’entorn proper 

3r Trimestre:
- Colònies P5
- Teatre
- Tallers alimentació saludable

● AUTORITZACIÓ ÚNICA 
(paracetamol, drets imatge, 
sortides, declaració responsable)

● AUTORITZACIÓ I PAGAMENT TPV



7. QUÈ FAREM SI CONFINEN EL NOSTRE GRUP?

● KIT COVID: la bossa viatgera, cal portar de nou la bossa  

per si fos necessària on posarem un petit recull d’activitats i orientacions per 

dur a terme durant els dies de confinament i alguns materials que poden ser 

útils.

● Videotrucades amb els infants.

● E-MAIL: els farem servir per convocar als alumnes a les videotrucades 

(@iepladelavella.cat) a través dels mails dels pares i per mantenir relació amb 

les famílies.

● En cas d’algun positiu estarem pendent de les indicacions del CAP.



8. COMUNICACIÓ FAMÍLIA ESCOLA

● Correu electrònic  

escola: a8076510@xtec.cat     

mestres: berta.pinilla@iepladelavella.cat,  ainhoa.puch@iepladelavella.cat

● Telèfon de l’escola:  93 759 84 66  Telèfon menjador: 681211060

● Entrevistes: Durant el curs concertarem dues entrevistes amb les famílies de manera 

presencial o telemàtica. La nostra hora d’entrevista serà DILLUNS de 15.45 a 16.30h

● Bloc de l’escola, Instagram i Twitter

mailto:a8076510@xtec.cat
mailto:berta.pinilla@iepladelavella.cat
mailto:ainhoa.puch@iepladelavella.cat


COMENCEM UNA NOVA AVENTURA PLENA 
DE SOMRIURES I EMOCIONS

SOM UN GRAN EQUIP APRENEM I SOMIEM JUNTS

Moltes gràcies per la 
vostra atenció



8. PRECS I PREGUNTES



9. VALORACIÓ

FORMULARI DE VALORACIÓ

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

