
CICLE SUPERIOR - 6è
REUNIÓ DE PARES CURS 21-22



NOVETATS

Tutors de 6è:

-6è A Sara Grimal

-6è B Bernat Dalmau

-6è C M. Àngels Aymerich

Especialistes

Música: Àlex Carrera

Anglès: Mònica Rabionet

Ed. Especial: Rosa Mundet

Ed. Física: Bernat Dalmau

● Dinen al segon torn.

● Entrada a les 8:50 i sortida a les 16:30.

● Patis compartits per cicle i amb mascareta. (mascareta de recanvi)

● Prova de competències bàsiques de 6è a finals d’abril.



NORMATIVA DE CURS

● No es pot portar:

-  mòbils

- rellotges intel·ligents

- llaminadures

- begudes ensucrades a les sortides

● Recomanem no portar ampolles de vidre per l’aigua.



LLENGÜES CATALANA I CASTELLANA
Lectura en quatre  sessions de mitja hora (grup classe)
➢ Lectura i comprensió

1.1 lectura individual (Atrapallibres)
1.2 lectura col.lectiva
1.3 lectura del mestre

➢ Treball de les estructures comunes, gramàtica, ortografia en 
gran grup.

➢ Edudigital: ortografia paraules en català 30 minuts/ setmana.
➢ Una sessió setmanal de biblioteca amb ½ grup i d’expressió 

escrita en català i castellà.
➢ Dictat preparat setmanalment.



ENGLISH

Sessió gran grup: 

● Coneixement del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge

Sessió mig grup:

● Expressió escrita
● Comunicació oral

Mitja hora de lectura setmanal:

● Comprensió lectora
● Educació literària

Festivals.



MÚSICA

Continguts àrea de música

Organització: 

● gran grup:
○ cançó i dansa tradicional (càntut) 
○ glosa (projecte de centre) 
○ llenguatge musical i instrumentació (ukelele, 

orquestrina i audicions musicals) 

https://docs.google.com/document/d/1gSg2TYKppVctYaXxslKyxCktepj7CIvc/edit


La glosa a cicle superior

Semifinals

La final de glosa



PLÀSTICA

➢ Treball de diferents autors: Kimmy Cantrell, Miró, Henri Matisse, Edvard Munch, Andy Wharhol, 
Dalí,...

➢ Cartells de Carnaval i de la glosa, decorats teatrals.

➢ Diferents tècniques artístiques: textures, aquarel·les, ceres, retolador, dibuix lineal, fang…



TUTORIA

➢ Programa Sigues tu.

➢ Dinàmiques de cohesió de grup, treball de valors i emocions.



Recursos digitals que s’utilitzen:

○ Google Classroom: tasques proposades.

○ Kahoot.

○ Aplicacions de Google: presentacions, documents, fulls de càlcul, etc.



MATEMÀTIQUES

● Emprar tècniques de consolidació i 
recuperació dels aprenentatges.

● Utilitzar la interacció i les tècniques 
d’aprenentatge en grup.

● Adquirir el gust per a aprendre i per 
continuar aprenent.

● Prendre consciència de les 
característiques personals  respecte de 
l'aprenentatge.

● Ser conscient del que se sap i del que 
cal aprendre.

● Organitzar el propi procés 
d’aprenentatge i aplicar-hi les tècniques 
adients.

LLIBRE, MANIPULANT I AMB JOCS

● Seguint la línia de l’escola, amb el llibre i recursos  de l’Editorial Cruïlla.

● 2 sessions de gran grup.

● Amb sessió setmanal de resolució de problemes/robòtica.

● Amb jocs diversos per fomentar els aprenentatges i motivar.



ROBÒTICA

● Emprar tècniques de consolidació i 
recuperació dels aprenentatges.

● Utilitzar la interacció i les tècniques 
d’aprenentatge en grup.

● Adquirir el gust per a aprendre i per 
continuar aprenent.

● Prendre consciència de les 
característiques personals  respecte de 
l'aprenentatge.

● Ser conscient del que se sap i del que 
cal aprendre.

● Organitzar el propi procés 
d’aprenentatge i aplicar-hi les tècniques 
adients.

● Introduir-se al llenguatge computacional: descomposar, reconèixer 
patrons, abstreure i crear algorismes. 

● Crear minijocs amb llenguatge de programació (scratch)

● Crear i programar robots segons diferents consignes/pautes. 



CONEIXEMENT DEL MEDI

Temes a tractar:

- La cèl·lula.

- Projecte el Carrilet.

- Energies: circuit elèctric.

- Eleccions (visita al Parlament).

- L’univers.

- Delta de l’Ebre.



ED. FÍSICA

PLA CATALÀ DE L’ESPORT

PISCINA (inici setmana del 10 al 14 de gener)
ESPORTS
JOCS RESPECTE, COOPERACIÓ
VALORS...



EN CAS DE CONFINAMENT DE TOT EL GRUP CLASSE

- Farem dues videoconferències al dia, una al matí i una a la tarda.

- Utilitzarem el Google Classroom per connectar-nos, per presentar les 
activitats, etc. 

- Es faran també les especialitats.

- Caldrà tenir el material d’aula (llibres i llibretes). 



EN CAS D’UN/A ALUMNE CONFINAT/DA

- Tutoria telemàtica personalitzada.

- Utilitzarem el Google Classroom per presentar les activitats, propostes, etc.

- S’intentarà seguir l’horari del grup classe. 

- Caldrà tenir el material d’aula (llibres i llibretes).  Es podrà venir a recollir quedant 

amb el tutor/a. 



● SORTIDES I COLÒNIES

❏ Parlament de Catalunya (19 de gener)

❏ Visites relacionades amb el projecte del Carrilet

❏ Pujada al Puig d’Arques

❏ Colònies al Delta de l’Ebre  (24-25-26 i 27 de maig)

❏ Altres sortides de l’entorn



MOLTES GRÀCIES A TOTHOM


