
TROBADA INFORMATIVA
 

Escola Maria Ossó

AMB LES FAMÍLIES

5è de primària



 

 
Apagueu els microfons per a

facilitar l'escolta.
 

 
Anoteu les preguntes que

sorgeixin al xat i les comentarem
en finalitzar.

 



Saida
5è A

 

TUTORS/ES

Sebastián
Buscador de recursos

Marta
5è B

 

Núria
5è C

 



Anglès:
Cristina

 

ESPECIALISTES

Sebastián
Buscador de recursos

Ed. física:
Fran

 

Música:
Yolanda

 

At. diversitat:
Samanta

 

Aula d'acollida
Carme

 

Monitor menjador:
Alba

Carme
Joel



COM TREBALLEM LA LLENGUA?
Treballem la lectura i l'escriptura diàriament.
En la primera mitja hora del matí treballem la
lectura en diferents activitats motivadores i
engrescadores.
Practiquem l'escriptura de textos de diferents
tipologies amb la metodologia Ara escric.
Realitzem tallers lingüístics per aprofundir en
la comprensió lectora.
Sovint tenim un segon mestre de suport.



I L'ÀMBIT MATEMÀTIC?
Seguim treballant amb l'editorial Innovamat, unes
matemàtiques molt manipulatives i motivadores per ALS
nens i nenes. Treballem a partir dels dos quaderns de
l'alumne, laboratori, pràctica sistemàtica de numeració i
càlcul, i laboratori, on treballarem reptes de forma
experimental.

Finalment treballarem la pràctica de continguts des de
casa amb la plataforma de la mateixa editorial.



CONEIXEMENT DEL MEDI
Aquest curs ens embarquem en el rpojecte
d'emprenedoria. 
Cada tutoria muntarà la seva propia mepresa en forma de
cooperactiva, crearem prototips, que finalment els nens i
nenes produiràn i finalment vendràn en un mercat al
Passeig de Sitges.

També treballarem continguts propiament del
coneixement del medi.



LLENGUA ANGLESA
En les sessions de llengua anglesa treballem amb el llibre i el
quadern, però hi afegim moltes més activitats.

Treballem la llengua en activitats orals, representem
històries i llegim en anglès.També  fem jocs on aprenem
vocabulari.

El segon trimestre realitzarem una sortida a Barcelona en
anglès, i veurem una obra de teatre.



ELS DEURES
Setmanalment l'alumnat tindrà tasques encomanades
pels diferents docents. Ja no cada divendres sinó el
dia que sorgeixi la necessitat.
Poden ser tasques que han quedat a mitges, tasques
de cerca, o per practicar o reforçar continguts
treballats a l'aula. Caldrà portar una carpeta sempre a
la motxilla.

Posem en marxa també l'ús del Classroom amb una
tasca setmanal.



NOVETATS

L'alumnat de cinquè realitzarà una
sessió de vela setmanal els
divendres.

L'activitat de bioioga es realitzarà
d'octubre a maig en una sessió
setmanal.

5è A: de l'11 de febrer a l'1 d'abril
5è B i C: del 8 d'abril al 8 de juny 



NOVETATS

Els infants de cinquè s'estrenen
amb l'activitat musical "Un nen un
instrument", aprendran a tocar
instruments de vent i de
percussió.

L'alumnat de cinquè, com heu vist
al vídeo anterior, participa aquest
curs en el projecte
d'emprenedoria, que els portarà a
crear la seva propia cooperativa.



HÀBITS I NORMES
Cal dur l'agenda cada dia. Si es
perd se'n haurà de comprar una

de nova.

La puntualitat és molt important
pel funcionament de l'escola.

Entrada de 9:00 a 9:10 i sortides
16:30.

Si el nen o nena va al metge cal
portar justificant i avisar per

teléfon, agenda o Dinantia, que
funciona com un correu.

Els infants han de portar una
ampolla d'aigua marcada amb el
nom, ja que per motius higiènics
no poden veure de les aixetes o

font.



HÀBITS I NORMES
Cal que els nens i nenes portin la

mascareta ben posada, i en
tinguin de recanvi a la seva bossa. 

Els dies que toca educació física, cal
que l'alumnat porti roba esportiva, i

si ho creieu convenient, una
samarreta per canviar-se.

Si hi ha algún canvi en la recollida
dels infants, cal avisar-ho amb

antelació per Dinantia o agenda.



Seguim amb l'entrada per les 4 portes de l'escola, i amb la ventilació en
els espais interiors.
Es mantenen els grups bombolla, no es fan grups ni es barrejen els
nens i nenes només al pati, que ja es realitza conjuntament amb tots
els infants de primària, per aquest motiu cal que portin la mascareta
posada.
Actualment no se'ns demana que prenem la temperatura.
Si els nens o nenes tenen febre o simptomes compatibles cal que es
quedin a casa.
Si cal es realitzarà confinament de grups.

MESURES COVID



 

COMUNICACIÓ família-escola
Plataforma Dinantia

 (funciona com un correu electrònic).

Agenda, és important que en
fomentem l'ús i l'autonomia dels

infants.

Entrevistes virtuals, horaris dels tutors/es:
5è A Saida: dilluns de 9:00 a 10:00
5è B Marta: divendres 11:30 a 12:30
5è C Núria: divendres 11:30 a 12:30 



 

 

 

SORTIDES i TALLERS

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre
 

 

 

Parc Natural Olerdola "Viu el parc", 1 d'abril

Activitat prèvia: "Viu a l'aula"
City of Dragons, Barcelona: 31 de març

Visita a Tarragona romana i museu: 20 de maig

Taller: " La sorra es mou": 3de novembre
Taller: "D'embolicar, jo passo": 5 de novembre

Parlament de Catalunya, data per confirmar

Teatre en anglès, data per confirmar



"l'educació no
consisteix en omplir

un càntir, siNÓ en
encendre un foc."

william butler yeats, poeta irlandès



Teniu alguna pregunta?

Moltes gràcies

Escola Maria Ossó


