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GUIÓ DE LA REUNIÓ:

• Benvinguda 

• Visualització d’un vídeo i petita reflexió

• Professionals que intervenen a l’aula de P5

• Projectes d’escola

• Què vol dir fer P5?

• Què fem a P5 i com ho fem? 

• Recomanacions. Covid.  

• Reunions i informes.



VÍDEO PER REFLEXIONAR-HI...

https://youtu.be/LSZ2WUtiezI



L’EQUIP DIRECTIU:

SUSANNA MULET

DIRECTORA 

RICARD CODINA
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SECRETÀRIA



LES TUTORES DE P5: 

ALBERT LOZANO

TUTOR P5-A
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PERSONES QUE INTERVENEN A L’AULA: 

SUSANNA

MÚSICA I REFORÇ

ANABEL

PSICOMOTRICITAT

ARANTXA

ED. ESPECIAL P5-B

MERCÈ

ED. ESPECIAL P5-A

PAULA

MENJADOR P5-A

ANNA

MENJADOR P5-B

CRIS

REFORÇ P5

cristina.lopez@escolateresaclaramunt.com



PROJECTES D’ESCOLA:

• Projecte padrins i fillols

• Projecte Agenda 21 plus

• Projecte d’Innovació GEP- Generació Plurilingüe (Anglès)

• Pla de consum de Fruita

• Projecte de socialització de llibres

• Conversa en català per a les famílies

• Projecte de convivència

• Activitats de relaxació a les aules

• SIEI (Suport intensiu per a l’escola inclusiva)

• Projecte d’innovació #aquíproubullying

⮚Podeu informar-vos de tots aquests projectes a la Web de l’escola



QUÈ VOL DIR FER P5?

• És el final de L’ETAPA de l’ Educació Infantil

• Preparació per a Primària.

• La proposta curricular que ens arriba des del Departament es

basa en les capacitats que s’agrupen en 4 grans eixos:



1. Aprendre a ser i actuar cada vegada amb més autonomia

https://youtu.be/I8tnWV0pso8

2. Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.

https://youtu.be/dQGFDlde8P8

https://youtu.be/I8tnWV0pso8
https://youtu.be/dQGFDlde8P8


3. Aprendre a pensar i a comunicar

4. Aprendre a conviure i habitar el món.

https://youtu.be/RQKv5D3YxYI

https://youtu.be/RQKv5D3YxYI


QUÈ FEM A P5 I COM HO FEM?

⮚ Fem activitats vivencials, significatives, dinàmiques, cooperatives,

properes i funcionals.

⮚ Els diferents objectius es porten a terme tot respectant els ritmes de treball i

d’aprenentatge de cadascú i potenciant les capacitats.

⮚ Aprofitem situacions quotidianes i els interessos dels infants per

treballar els diferents àmbits curriculars (projecte, racons, espais, hort,

experiències de l’aula, lectura i escriptura, matemàtiques,…).

⮚ Metodologies globalitzades: racons, espais, projectes

⮚ Adequacions a les mesures Covid.



RUTINES



RACONS:

✔Fem racons quatre matins a la setmana.

✔Dividim l’aula en quatre propostes de racons:

llenguatge/grafisme, matemàtiques, art i descoberta de l’entorn.

✔Treballem de forma autònoma, lúdica, experimental i

manipulativa a la vegada que s'aprèn a cooperar.



RACÓ DE LLENGUA - GRAFISME:

✔Descoberta del llenguatge escrit com a mitjà de comunicació i

d’expressió.

✔Interès per la lectura.

✔Consolidació de la relació entre fonemes i grafies.

✔És un procés llarg en el temps.



RACONS DE LLENGUA:



RACÓ MATEMÀTIC:

✔Activitats properes, significatives i quotidianes.

✔Relacionades amb la geometria, la numeració, el càlcul i la

lògica i el raonament.

✔Treball de la grafia i la relació grafia/quantitat.

✔Realització de seriacions amb diferents materials.



RACONS MATEMÀTICS:



RACÓ ARTÍSTIC:

✔Fomentar la creativitat i l’expressió artística.

✔Utilitzar i experimentar amb diferents eines (pinzells, esponges,

rodets...) i materials (pintura, aquarel·la, fang, materials de

rebuig, fulls diversos...).

✔Artistes : Calder



RACONS ARTÍSTICS



RACÓ DE DESCOBERTA DE 
L’ENTORN:

✔Pas del temps: dies de la setmana, treball del mes, estacions de l’any.

✔Fenòmens naturals: El temps, canvis físics propis de l’estació de l’any.

✔Projectes: El nom de la classe, diferents temes d’interès que sorgeixen en

el dia a dia...

✔Hort.

✔Entorn proper.

✔Sortides i colònies.



RACONS DE DESCOBERTA DE L’ENTORN:



L’HORT:

✔Per observar i explorar l’entorn immediat.

✔Valorar la natura i respectar els seus ritmes. L’espera i el pas

del temps.

✔Respecte per l’entorn i tenir cura dels éssers vius.

✔Enjardinament del pati.

✔Conreus: Faves i patates.



ELS PROJECTES:

✔Molta motivació perquè és un tema escollit pels infants.

✔Treball globalitzat de totes les àrees d’aprenentatge.

✔Potenciació del diàleg, plantejament d’hipòtesis, recerca de

les respostes...

✔Desenvolupar estratègies per gestionar la informació.

✔Treball cooperatiu, compartit i raonat.



ESPAIS:

✔Espai de relacions amb grups interactius i cooperatius entre

iguals.

✔Construcció compartida del coneixement.

✔Motivació centrada en els interessos propis.

✔Desenvolupament de les pròpies capacitats.

✔Els fem tres tardes a la setmana.

✔Les propostes canviaran durant els trimestres.



ESPAIS:

https://youtu.be/eh8kXxr7or8

https://youtu.be/eh8kXxr7or8


BIBLIOTECA:

✔Gaudim de la lectura a l’aula: expliquem i llegim contes al matí

en arribar i en acabar les activitats.

✔Biblioteca de l’escola: Donades les mesures sanitàries,

traslladem a l’aula alguns llibres de la biblioteca i els expliquem.

✔La motxilla viatgera.

✔Lectura a casa.



PSICOMOTRICITAT:

✔Per afavorir el coneixement i control del cos, i explorar-ne les

seves possibilitats i capacitats.

✔Ho fem els dilluns (P5 A) i dimecres (P5 B) a la tarda.



UN TASTET D’UNA SESSIÓ DE PSICOMOTRICITAT:

https://youtu.be/GJj6pUyNE3E

https://youtu.be/GJj6pUyNE3E


ENGLISH:

✔Primeres nocions a nivell oral a través de contes,

cançons, cantarelles i activitats manipulatives.

✔Fem 1 hora d’anglès setmanal amb mig grup per

afavorir l’atenció més individualitzada.



APRENEM EN ANGLÈS AMB MR. & MISS PUPPET

https://youtu.be/WKYigi23Tvo

https://youtu.be/WKYigi23Tvo


MÚSICA

https://youtu.be/NzWINZeQd0U



ALTRES INFORMACIONS:

⮚Entrades i sortides

⮚Recomanacions pels esmorzars.

⮚Aniversaris (collaret)

⮚Petites normes:

⮚Vetes i nom a la roba. Objectes perduts.

⮚Got.

⮚Roba còmoda i pràctica pel dia a dia i, per psicomotricitat, roba adequada i calçat que ells

sols es puguin treure i posar.

⮚Bosseta per l’esmorzar. Les motxilles només per excursions.

⮚Paraigües, gorres, guants,…

⮚Mascareta.



⮚Excursions i colònies.

⮚Salut: malalties i medicaments. COVID. POLLS

⮚Joguines (braçalets, rellotges, diners, …).

⮚Carpetes.

⮚Lectura a casa (segon trimestre portaran cada dijous un conte a casa i l’han de retornar a l’escola el

dilluns).Objectius: interès per la lectura.

⮚Documentacions d’aula.

⮚Motxilla viatgera de la biblioteca.

⮚Comunicació: pissarra blanca de la porta. Web. Tokapp. Correu-e tutoria.

Instagram.



REUNIONS I INFORMES:

• Reunions individuals amb famílies (telemàtiques):
- L’Albert els dimarts de 16’30 a 17’30 h. 

- La Sara els dimarts de 12.45 a 13.45 h.

- Setmana  de reunions amb famílies al febrer.

• Informes:
• 1r informe sobre l’adaptació a finals de desembre.

• 2n informe al juny.   

• Treballs dels infants i documentacions d’aula:
• A final de mes recull de racons amb l’explicació.



MOLTES GRÀCIES PER 

LA VOSTRA ATENCIÓ!


