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AMB LES FAMÍLIES

5è de primària



Alba Baltanás
Vázquez

5è A
 

TUTORES

Mar González
Sanz
5è B

 
 



Anglès:
Miss Cristina

 

ESPECIALISTES

Ed. física:
Noe

Música:
Sira

 

At. diversitat:
Samanta

 

Aula d'acollida:
Carme

 

Monitoratge:
Roger 5èA
Ainhoa 5èB

 

Religió:
Montse

 

Bioioga:
Nati

 



5è A
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5è B

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
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COM TREBALLEM LA LLENGUA?
Lectures individuals, compartides i de la mestra en veu alta.

Desdoblament: Expressió escrita, comprensió lectora i
expressió oral (teatre musical).
Llibre de text: lèxic, gramàtica, ortografia i tipologies
textuals.

Dictats variats.



I L'ÀMBIT MATEMÀTIC?

Laboratori: Per treballar numeració i càlcul.

Aventures: Suport audiovisual. Experimental i material
manipulatiu.
Plataforma digital: Pràctica dels continguts treballats a
l'aula i s'adapta al nivell i al ritme de cada alumne.

INNOVAMAT

Informe de progrès setmanal



CONEIXEMENT DEL MEDI

Llibres de text per trimestres i un recull teòric dels continguts.

Plataforma digital amb llicències individuals, on l'alumnat
repassarà els continguts treballats a l'aula, accedirà a
activitats d'ampliació i gaudirà d'aprenentatges gamificats.

Nous llibres, editorial Baula.



EMPRENEDORIA
Creació d'una cooperativa: Repte de crear i gestionar un
projecte de manera real.

Es basa en un treball a partir de la pràctica on l'aprenentatge
és actiu, cooperatiu i significatiu.

Crear, desenvolupar i vendre els productes de la cooperativa fa
que l'alumnat sigui protagonista i centre del seu propi
aprenentatge.



ELS DEURES
Setmanalment l'alumnat tindrà tasques encomanades per les
diferents mestres. 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. 

Dinàmiques setmanals compartides amb la família.

Posarem en marxa també l'ús del Classroom.



BIOIOGA I VELA

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

L'activitat de bioioga es realitzarà
durant el primer i el tercer
trimestre.

5è A: del 10 de febrer al 31 de març
5è B: del 14 d'abril al 2 de juny 

5è A: dimarts 11:30 - 12:30h
5è B: dijous 10 - 11h 



INSTRUMENTS I TEATRE MUSICAL

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

L'alumnat de cinquè, realitzarà un
teatre musical durant el
desdoblament de llengua
catalana amb l'assessorament de
professionals en l'àmbit.



HÀBITS I NORMES
Si l'alumne perd l'agenda la

família haurà de comprar una de
nova.

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

Entrada a les 9:00 i sortida a les
16:30 hores.

Els infants han de portar una
ampolla d'aigua marcada amb el

seu nom.

L'alumnat té la responsabilitat de
realitzar les tasques que

s'encomanen. Tenim un sistema
de seguiment de deures.



HÀBITS I NORMES

Si un alumne ha de prendre un
medicament la família l'ha

d'entregar directament a la tutora
junt amb la prescripció mèdica. 

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 pel Dinantia o per
l'agenda.

Si el nen o nena va al metge cal
portar justificant i avisar per
telèfon, agenda o Dinantia.



MATERIAL
Bolígrafs esborrables blau, negre i vermell
Colors de fusta, retoladors i fluorescents
Llibreta per ambients, dinA4, folis blancs
Llibreta quadres, folis de diferents colors
Llibreta per dibuix lliure 
Llibre de lectura
Carpeta de gomes per deures
Capsa de mocadors



 

COMUNICACIÓ família-escola

Plataforma Dinantia
 

Agenda, és responsabilitat dels
infants portar-la cada dia de

l'escola a casa.

Entrevistes, horaris de les tutores:
5è A Alba: dijous de 9:00 a 10:00h
5è B Mar: dimarts de 11:30 a 12:30h



 

 

 

 

SORTIDES i TALLERS

 

 1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

Activitat prèvia: "Viu el parc" Explicació a l'aula
Teatre en anglès: 12 d'abril
Visita a Tarragona romana i museu: 20 d'abril
Parc Natural Olerdola, "Viu el parc" Per confirmar

Sortida: "54è festival de cinema": 6 d'octubre
Taller: " La sorra es mou": 3 de novembre
Taller: "El meu pelut i jo": Per confirmar

Jornades esportives: 25 de novembre, 24 de març i 2 de juny 
City of Dragons, Barcelona: 10 de maig





Moltes gràcies

Escola Maria Ossó



BREU DINÀMICA AMB LA TUTORA

Famílies de 5èA a la seva
aula amb l'Alba

Famílies de 5èB a la seva
aula amb la Mar


