
CICLE SUPERIOR
CINQUÈ

REUNIÓ DE FAMÍLIES
CURS 21-22



● NOVETATS

Tutores de 5è:

-5è A Lourdes Grau

-5è B Mónica Casas

          Especialistes

Música: Àlex Carrera

Anglès: Mònica Rabionet

Ed. Especial: Rosa Mundet

Ed. Física: Bernat Dalmau

Aula d’acollida: Montse Escoda

➢ 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)



● 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
Organització

1. 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

2.       Tres sessions amb el grup classe(una amb suport)
➢ Treball de les estructures comunes, gramàtica, ortografia...



● LLENGÜES CATALANA I CASTELLANA
3. Una sessió amb mig grup:
➢ Biblioteca.

➢ Treball de l’expressió escrita: diferents tipologies de text. 
1. text instructiu
2. text expositiu
3. text narratiu
4. text descriptiu
5. text argumentatiu  
6. text poètic( poema de Nadal,la glosa)

Mètode Gabarró: ortografia de les paraules en català.
                                                                                                                                 

Taller motivació escriptura ( Assum 
Guardiola)

http://drive.google.com/file/d/1ihU5pbFK2_LCpiv2ZgfAA2Pad2z_D-lo/view


● 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



● MÚSICA

Continguts àrea de música

Organització: 

● gran grup:
○ cançó i dansa tradicional (càntut) 
○ glosa (projecte de centre) 
○ llenguatge musical i instrumentació (orquestrina i audicions musicals)

 

●  mig grup: dansa, glosa i instrumentació (ukelele)

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


● MÚSICA

Instrumentació:

Audicions musicals a l’escola



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,...

➢ Treballs artístics basats en projectes de medi (etapes de la història) 

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

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



● MEDI

2 sessions setmanals on es treballaran els següents  continguts, alguns d’ells amb projectes. 

➢ Catalunya un territori divers: geografia de Catalunya, climogrames,...
➢ Projecte de les Gavarres(EXCURSIÓ A CAN DALMAU, A CAN VILALLONGA I A LA PLANTA D’ESTELLA 

FORESTAL”ALAMEDA”)
➢ La línia del temps: 

-la prehistòria
-edat antiga: els ibers. (EXCURSIÓ ULLASTRET)

➢ El món animal
➢ L’atmosfera
➢ Les màquines i forces



● MATEMÀTIQUES

LLIBRE, MANIPULANT I AMB JOCS

➢ Seguint la línia de l’escola, amb el llibre i recursos  de l’Editorial Cruïlla (Elvira Figueras).
➢ 2 sessions de gran grup
➢ 1 sessió setmanal de resolució de problemes, en mig grup (l’altre mig fa robòtica).
➢ Jocs diversos per fomentar els aprenentatges i motivar.



● TUTORIA

➢ Programa Sigues tu.

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



● ED. FÍSICA

PLA CATALÀ DE L’ESPORT

 
ESPORTS
JOCS RESPECTE, 
COOPERACIÓ
VALORS...



● Recursos digitals que s’utilitzen:

➢ Google Classroom: tasques proposades.
➢ Aplicacions de Google: presentacions, documents, fulls de càlcul, etc.



● 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. 

➢ 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.

➢ Caldrà tenir el material d’aula (llibres i llibretes).  Es podrà venir a recollir quedant amb el tutor/a. 



● SORTIDES I COLÒNIES

1r. trimestre:
➢ 19 d’octubre: Can Dalmau (amb bicicleta)
➢ 26 d’octubre: Can Vilallonga( amb bicicleta)
➢ 2 de novembre: Planta d’estella forestal “Alameda”

2n. trimestre:
➢ 1 març: Palau de la música

3r.trimestre
➢ 11 de maig: Ullastret



● ALTRES TEMES

Web de l’escola. 

Escollir pares/mares delegats.

http://www.escolapuigdarques.cat/


GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA


