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HORARIS

 



HORARIS

 



COM TREBALLEM?

Cada dia dediquem mitja hora a la lectura
a partir de diferents dinàmiques.

 

 

LLENGUA

LECTURA:



NOVETAT

Un dia a la setmana, la mitja hora de lectura serà
en llengua anglesa.



COM TREBALLEM?
LLENGUA:

Treballem amb els llibres de "Tot

 Ens centrem en el procés de l'escriptura d'un
text: planifiquem, escrivim, revisem, editem i
compartim.

          tallers", la comprensió i l'expressió oral, 
         l'expressió escrita i la comprensió lectora.

 
ARA ESCRIC:



COM TREBALLEM?

1 hora a la setmana de llengua i matemàtiques, ens venen
a fer reforç.

2 hores d'aula d'acollida per acompanyar als alumnes
nouvinguts en l'aprenentatge de la llengua.

3 hores d' atenció a la diversitat per donar suport als
diferents ritmes d'aprenentatge.

 
Comptem amb...

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA:



COM TREBALLEM?

2 sessions de laboratori
1  sessió d'aventures 
1 sessió a partir de l'App innovamat.

Una tarda a la setmana treballem continguts de
matemàtiques en anglès.

Innovamat:

Maths:

MATEMÀTIQUES



COM TREBALLEM?

2 SESSIONS D'ANGLÈS SETMANALS

1 SESSIÓ DE MATHS (1R TRIMESTRE)
2 SESSIONS D'AMBIENTS (2N I 3R TRIMESTRE)

          A partir dels llibres "Amazing Rooftops" es treballen
         totes les competències lingüísitques.

ANGLÈS



Projecte: "Sitges al món"
Ambients: Els continguts d'aquesta àrea es treballen als
diferents ambients.
ANGLÈS:                                             CATALÀ:
1.-Body, food and five senses.        1.-Cos i salut.
2.-Animals and plants.                    2.-Temps i espai.
3.-Time and weather.                       3.-Màquines
4.-Machines.

COM TREBALLEM?
MEDI



PINTURA I ESCULTURA
   Salvador Dalí.
"La persistència de la memòria".
"Muchacha en la ventana".
"El retrato de Mae West"

CINEMA
  Hyromasa Yonebayashi
 "Arrietty i el món dels remenuts".

PLÀSTICA
COM TREBALLEM?



ELS DEURES

Els deures s'anotaran a l'agenda.

Es posaran cada divendres
      i s'hauran de portar a l'escola el dimarts.



NOVETATS

Aquest any realitzem 1 sessió setmanal de bioioga 
durant tot el curs.



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.

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 portin de recanvi a la seva bossa. 

Si l'alumnat va al metge cal portar justificant per
poder entrar abans de les 11h del matí. 

Cal que l'alumnat faci servir únicament el material
de l'escola.



Programa escolar de PISCINA
QUAN?  1r trimestre

INICI DE L'ACTIVITAT?  7 d'octubre
A QUINA HORA?  10'30h-11'15
ON? A la piscina municipal de Sitges

 



Programa escolar de PISCINA
QUÈ CAL PORTAR?

Banyador
Casquet de bany
Tovallola

 
Ulleres de piscina
Xancletes
Bossa per la roba bruta.

 
BOSSA AMB:



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 barregen els nens i nenes,
excepte al pati, que es realitza conjuntament amb tots els infants de primària (amb
mascareta).
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:

Maite 3r A: dimarts a les 11:30 h
Toni 3r B: dilluns a les 11:30h



 

 

 

 

SORTIDES I TALLERS 

 

 1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

Canyelles, "Sortida a la tardor": 26 d'Octubre" 

Barcelona, "MNAC": 4 de febrer.
Taller: "El retrat"

 Collbató, " Coves de Salnitre": 20 de maig



"LA MENT NO ÉS UN
RECIPIENT PER A SER

OMPLERT SINÓ UN FOC
PER A SER ENCÈS."

PLUTARCO- FILÒSOF GREC (50-120)



Teniu alguna pregunta?

Moltes gràcies

Escola Maria Ossó


