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CURS 2020- 2021



ACOLLIDA

 Entrada, penjador, motxilles, bates…

 Passar llista, calendari, activitats setmana, càrrecs de gestió…

 Bon dia Arrels

 Cançons d’acollida

 Presentar el dia



EMBOLCALL SOSTENIBLE

⁺ Reduir els residus d'envasos i embalatges generats en els esmorzars 

(paper d’alumini).

⁺ Sensibilitzar sobre el seu ús.



EQUIP DOCENT P5A



EQUIP DOCENT P5B



HORARI 

P-5A P-5B



ÀREES DE CONEIXEMENT I 
D’EXPERIÈNCIA

Descoberta d’un MATEIX  I DELS ALTRES

 Progressar en el moviment i el domini del cos

 Créixer en els afectes (educació emocional)

 Créixer en autonomia i autoestima

 Ser creatius

 PROJECTE   “QUE BÉ M’HO PASSO AMB...”

 MOTRICITAT INTEGRAL



MÉTODO 
OLIVERA DE MOTRICITAT

 El Método Olivera aporta els següents criteris pedagògics a 
l’educació dels seus fills: 

 Neuromotricitat i bases pedagògiques

 Fonaments neurològics

 Descobriment dels models corporals

 Intel·ligències Múltiples

 Educació en Valors



ÀREES DE CONÈIXEMENT I 
D’EXPERIÈNCIA

Descoberta de L’ENTORN

 Tenir curiositat, descobrir i experimentar

 Entendre el món que ens envolta (inici del pensament matemàtic)

 Projectes

 entusiasMAT

 Amco, Gear up.



PROJECTES (Lliure elecció)

Trimestralment treballarem un projecte que els nens triaran a partir d’un àmbit donat.

 Hem iniciat  al primer trimestre el projecte d’escollir el nom de la classe. A partir de les 

aportacions dels vostres fills i filles, hem parlat de:

 Què en sabem?

 Què  en volem saber?

Per aquest motiu, us hem demanat la vostra col·laboració per buscar informació sobre el

nom escollit.

Al finalitzar el projecte resoldrem la pregunta final:

 Què hem après?

 En el segon i tercer trimestre seran els vostres fills i filles els qui escolliran el projecte.



ELS PROJECTES

 La Mercè

 La tardor

 Nadal                                                              

 L’hivern

 Carnestoltes

 Sant Jordi

 Primavera



▪ MATEMÀTIQUES CONTEXTUALITZADES

▪ Exemples reals i propers als alumnes

▪ Aprenentatge significatiu.

▪ PROGRAMA CÍCLIC

▪ Tots els conceptes matemàtics es poden 

aprendre des de les edats més 

primerenques per assumir-los a poc a poc.

▪ JOC I TREBALL COOPERATIU

▪ aprenentatge deductiu

▪ manipulació

• PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ, BITS

• Treballem el càlcul cada dia.

• Primer fem, després aprenem.

• Aprenem a pensar.
Per acabar

5 minuts



Aprenentatge de la llengua anglesa a través del mètode AMCO al 
llarg de tota l’escolarització:

▪ Aprenentatge vivencial

▪ Intel·ligències múltiples

▪ Participatiu, lúdic i interactiu

▪ Reforç dels aprenentatges des de casa 

(Homeschooling)



ÀREES DE CONEIXEMENT I 
D’EXPERIÈNCIA

Comunicació i llenguatges

 Llenguatge plàstic: Observar, 
sentir, comunicar, explorar, 
expressar... amb l’art

 Llenguatge musical: Escoltar, 
sentir, comunicar, explorar, 
expressar... amb els sons

 Ús de la Tecnologia digital: 
imaginar, crear, facilitar, 
comunicar...



ÀREES DE CONEIXEMENT I 
D’EXPERIÈNCIA

 Llenguatge verbal: Interpretar, crear, imaginar... I gaudir

 L’HORA DEL CONTE: tradicionals i emocionals.

 AIL: projecte d’escola per fomentar l’hàbit i el gust per la lectura. Durem a terme 
diferents activitats al llarg del curs.

Recomanació de lectures, estones lectores...

 ORAL I ESCRIT

o Mètode globalitzat i significatiu: nom propi i dels companys, projectes …

o Còpia en lletra de pal a començament de curs i progressivament en lletra lligada.

o Escriptura natural a final de curs.

o Lectura de textos de diferents tipus.

o Dites, cançons, poesies…

o Grafomotricitat: treball de diferents traços i la motricitat fina de forma vivencial .

o Destreses manuals: retallar, punxar, estripar, resseguir.

o Treball de llistats confegits per ells.



ÀREES DE CONEIXEMENT I 
D’EXPERIÈNCIA

TREBALL   AMB   LLISTATS



RELIGIÓ

� Projectes solidaris

� Temps litúrgics.

� Bon dia 



COMPLEMENTÀRIES

� MINDFULNESS: Potenciar que els alumnes adquireixin un estat de consciència i 
calma que els ajudi a autoregular el seu comportament i a conèixer-se millor.

� CHESS: Aprendre a jugar als escacs en anglès. Identificar les parts del tauler i les 
peces dels escacs. Aprendre els moviments dels peons, torres, alfils, dama, cavall i 
rei. Solució de problemes sobre l’escac i l’escac i mat. Fer exercicis simples 
d’observació i càlcul. 

� ROBÒTICS: Desenvolupar les habilitats bàsiques de programació.

� TEATRE: Descoberta de noves eines d’expressió i comunicatives.

� MÚSICA: Potenciar l’oïda, la interpretació i la creació a través de la percepció 
sonora, la cançó i el moviment.



ALTRES INFORMACIONS

 Classroom

 Entrevistes (meet o telèfon) 

 Plataforma Educamos: absències, retards, avisos, autoritzacions…

 Fotografíes a la web (contrasenya a la plataforma).

 Informes: gener i juny        

 Cinta llarga per penjar jaquetes/bates.

 Tot marcat amb nom i cognom (motxilla, bosseta, ampolla...)

 Notes a la mà

 No pitet /  no roba recanvi



RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

P5A

P5B



BENVINGUTS 


