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EQUIP DE MESTRES

TUTORES 

• 3r A :    Marta Gelabert

• 3r B :    Sara Sotorra

• 3r C:     Cristina Chica



● Educació física:            Jordi Montalvo

● English: Montse Bazo

● Arts: Montse Bazo

● Educació Musical:         Elena Cerdà

● Castellà:                         Tutores

● Atenció a la diversitat:  Ester Martínez

● SIEI: Olalla García 

Aina Roque

Rafa Perucho (Educador)

Maria José Rodríguez (Educadora)
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ESPECIALISTES:



ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

▪ Equip de Mestres d’ Atenció a la Diversitat.

▪ Unitat de suport intensiu escolarització inclusiva (SIEI).

▪ Educador. 

▪ Codocència.

▪ Metodologia de treball cooperatiu. Grups mixtos i heterogenis.

▪ Mesures universals, addicionals i intensives.  

▪ Plans de Suport Individualitzats. 



PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I 

PROMOCIÓ DE LA SALUT

● Organització segons grups de convivència estable.

● Mesures de prevenció:

○ Distanciament físic d’1,5 m en espais tancats i oberts (en el grups 

estables no serà necessari).

○ Higiene de mans: rentat de mans a l’arribada i sortida del centre, abans i 

després dels àpats, abans i després d’anar al WC i abans i després de 

les diferents activitats.

○ A les aules hi ha dosificador de sabó i tovalloles d’un sol ús i en punts 

estratègics de l’escola hi ha dispensadors de solució hidroalcohòlica per 

a ús de tot l’alumnat.

○ Mascareta: 

■ Segon cicle d’educació infantil: (3-6 anys): No obligatòria.

■ Educació primària: Obligatòria (cada infant ha de portar una bossa 

de paper o plàstic per desar-la quan sigui necessari).

■ Els nens i nenes, a partir de 6 anys, poden treure la mascareta en 

espais exteriors.

● Requisits per a l’accés al centre:
● Declaració responsable. 

● Absència simptomatologia compatible amb la Covid-19.

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies 

anteriors. 



● Ventilació, neteja i desinfecció: les aules es ventilen adequadament. Es deixen 

les finestres i portes obertes durant les classes. 

● La neteja i desinfecció d’espais es realitzarà al final de la jornada. 

PRINCIPIS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ 

DE LA SALUT

GESTIÓ DAVANT DE POSSIBLES CASOS COVID-19

RETORN AL CENTRE EDUCATIU:

● En el cas que el resultat de la PCR hagi confirmat la COVID-19, l’alumne/a 

haurà de fer un aïllament domiciliari de 10 dies i es podrà incorporar al centre 

quan hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels 

símptomes. 

● En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, 

l’infant es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia (quan faci 

24 hores que es troben sense febre). 



ASPECTES FUNCIONAMENT GENERAL ESCOLA 

DOSSIER INFORMATIU CURS 2021-2022

▪ Puntualitat a les entrades i sortides.

▪ Els alumnes entren sols. Els germans grans poden acompanyar els petits.

▪ Justificar les absències. En cas d’absències no justificades es derivarà el cas als Serveis Socials. 

▪ Administració de medicaments: portar el medicament, informe mèdic i l’autorització.

▪ Dijous és el dia de la fruita.

▪ Roba, carmanyoles, ampolles d’aigua, portamascareta, mascaretes i altres materials personals 

etiquetats amb el nom.
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▪ Horari d’atenció a les famílies a través del canal de TELLFY:

DIJOUS 12:30 h a 13:30 h i hora complementària 

(cada mestre/a en diferent franja horària).

▪ Comunicació amb les famílies via agenda i correu electrònic de la classe.

▪ 3ra2122@escolammp.cat

▪ 3rb2122@escolammp.cat

▪ 3rc2122@escolammp.cat

▪ A les sortides les mestres aquest curs no podrem atendre a les famílies,
qualsevol aspecte important caldrà traspassar-lo mitjançant l’agenda, per
correu o per via telefònica.

▪ COMUNICACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA / DELEGATS/DES D’AULA.

Funcions: els/les delegats/des d’aula són els representants dels pares i mares de

cada grup classe i fan d’enllaç entre l’escola (tutor/a) i les famílies.

Cal que surti un/a representant de cada grup.

Recordeu fer un bon ús dels grups de WhatsApp, Tellfy i correus corporatius.

mailto:2nc@escolammp.cat


▪ El material de l’aula (llapis, colors, fulls...) és socialitzat, cada alumne/a té el seu propi estoig, no
han de portar res de casa.

▪ Les motxilles han de ser adequades a la seva edat (evitar motxilles de rodes, ja que no portaran
pes, així com massa petites).

▪ Ús de l’agenda diàriament per les comunicacions família- escola.

▪ Carpeta de gomes on s’organitzen els diferents dossiers d’aprenentge (sobre de plàstic de color
verd i portafolis).

▪ Mitjons antilliscants (ambdós etiquetats individualment en una bosseta).

▪ Bates. Han d’anar marcades i s’han de portar a l’inici de curs. Es quedaran a l’escola.

▪ Ampolla d’aigua petita (es recomana ampolles reutilitzables) i mocadors d’un sol ús a la motxilla
diàriament (tot etiquetat).

▪ Llibre de lectura PERSONAL (lectura per plaer).

▪ Funcionament Àrea d’Educació física:

Ús del xandall i sabatilles d’esport per seguretat, samarreta per canviar-se, una tovallola petita i una
mascareta de recanvi dins d’una bossa individual. Es recomana recollir els cabells llargs per higiene.
Si no porten el material la sessió serà d’observació i registre.

En cas de lesió caldrà avisar al tutor/a per la no realització de la sessió d’activitat física (informe
mèdic/ justificant).

MATERIAL I ÚS
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▪ Bon ús del material.

▪ Escolta activa.

▪ Xiu-xiu.

▪ Organització dels dossiers d’aprenentatge.

▪ Aprendre a planificar i gestionar el temps. 

▪ Reconèixer l’esforç com un valor.

▪ Estudi i lectura diària.

▪ Bona presentació dels treballs i feines.

▪ Responsabilitat i autonomia.

▪ Es recomana establir 15 minuts de lectura diària en veu alta, així com 

fomentar l’autonomia i la responsabilitat dels infants i la realització de 

propostes de treball flexibles.

HÀBITS DE TREBALL



ORGANITZACIÓ DE L’AULA

- Grups cooperatius de 4. Canvi 

de lloc.

- Delegat/ada – Sotsdelegat/ada

- Càrrecs

- Normes d’aula
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{
Activitats 

competencialsCodocència

Projectes Lectura i 
comprensió

METODOLOGIA
Aprenentatge 

cooperatiu

TAC

Bloc de 3rWeb escola

Aprenem junts!
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Tellfy

Entorn G-
Suite

Correu

Correu electrònic del 
tutor/a

3rA: 
3ra2122@escolammp.cat

3rB:
3rb2122@escolammp.cat

3rC:
3rc2122@escolammp.cat

mailto:4ta@escolammp.cat
mailto:4tb@escolammp.cat
mailto:4tc@escolammp.cat


{
CONTINGUTS

LLENGÜES
Comprensió 
oral i escrita

Expressió  oral

Exposicions

Expressió  
escrita

Producció textos

Ortografia  
gramàtica

Tècnica bon debat

Dictats i
mètode Gabarró

Lectura

Bon 
dia,llegim?

Lectura en veu 
alta

Llibre fòrum



MATEMÀTIQUES

DIMENSIONS:
BLOCS DE 

CONTINGUTS:

• Numeració i càlcul

• Relacions i canvi

• Estadística i atzar

• Mesura

• Espai i forma

• Resolució de 

problemes

• Raonament i prova

• Connexions

• Comunicació i 

representació
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CONTINGUTS

CONEIXEMENT 
DEL MEDI

Sortides escolars

Projectes

Ciència i tecnologia Geografia i Història

Experimentació



{ Criteris d’avaluació

AVALUACIÓ
“Hem de tenir el compte que el que és 

important de l’avaluació és que ens ajudi a 
aprendre per superar les dificultats”.

Neus Sanmartí

AutoavaluacióAvaluació mestre/a Co-avaluació

Activitats d’avaluació 
inicial.

Activitats d’avaluació 
final.

Procés de millora de 
l’alumne.

Graelles i rúbriques 
d’avaluació.

Nomenclatura informes:
AE: Assoliment Excel·lent.
AN: Assoliment Notable.
AS: Assoliment Satisfactori.
NA: No assoliment.

Avaluació  global, 
contínua, formativa i 

formadora.

LLIURAMENT DIGITAL 

D’INFORMES:

1r TRIMESTRE: 3 desembre

2n TRIMESTRE: 18 març

3r TRIMESTRE: 22 juny



{
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ESPAIS 

D’APRENENTATGE

-Educació integral
-Tecnologia digital
-Alumnat del S. XXI

Fonamentats en 3 
dimensions: 

AMBIENTAL
PEDAGÒGICA

DIGITAL



NOUS ENTORNS D’APRENENTATGE

Biblioteca New York



• Del sílex al xip (1r Trimestre)

• Vil·la romana dels munts (2n Trimestre)

• CRARC (3r Trimestre)

• Teatre en Anglès

• Visita a l’Ajuntament

• Educació viària

Subjectes a la situació sanitària del moment i adaptades al protocol de 
salut.

S’INFORMARÀ DURANT EL CURS AMB ANTELACIÓ DE LES SORTIDES QUE ES 

REALITZARAN.

SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
(flexibilitat davant la situació d'excepcionalitat)
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ACTIVITATS  A TERCER

▪ Gabarró

▪ De l’hort a casa

▪ Llegim en parella



-ÚS DEL GOOGLE CLASSROOM. 

-VIDEOCONFERÈNCIES AMB L’ALUMNAT. TUTORIES. 

-PLANNING D’ACTIVITATS CURRICULARS DIÀRIES I SETMANALS 

SEGUINT ELS OBJECTIUS ANUALS PROGRAMATS. Horari de 

confinament. 
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PRECS I PREGUNTES.

Tutores de 3r:

Marta Gelabert, Sara Sotorra i Cristina Chica


