
 
 
 
 
 

REUNIÓ FINAL DE CURS 
2021-2022 

6è de Primària 
Escola Pau Casals 

Sabadell 



Què s’ha treballat? 
 

 

■ LLENGÜES: Comprensió lectora, velocitat lectora, expressió 
escrita i ortografia (Ortogrup), guions d’estudi (anglès, 
medi...) biblioteca d’aula, proves de nivell d’inici i final de 
curs, proves de competències... 

 

■ MATES: Numeració, operacions (sumes, restes, 
multiplicacions, divisions, potències...), resolució de 
problemes, mesura i capacitat, geometria, proves de nivell 
d’inici i final de curs, proves de competències,... 

 

■ MEDI: Diferents projectes en petit grup, grups cooperatius 
(formació de centre). 

 



Què s’ha treballat? 
 

 

■ EDUCACIÓ EN VALORS:  Relació amb els companys i 

companyes, resolució de conflictes, responsabilitat, 

comportament i actitud, autoconeixement i cohesió del 

grup. Temes d’actualitat. 

 

■ EINES D’APRENENTATGE:  

     - Autoavaluació 

     - Guions d’estudi  

     - Rúbriques. 

      

 



HÀBITS QUE CAL REFORÇAR DES DE CASA 

■ Aprenc a esperar, a escoltar i a respectar els    

altres. (Respecte, tolerància, ...) 

■ No puc fer tot el que vull. (Acceptació de  

Normes i tolerància a la frustració) 

■ Hi ha coses que puc fer sol/a. (Autonomia) 

■ Ho puc fer millor. (Esforç , superació, ...) 

■ Col·laboro i ajudo a casa. (Responsabilitat) 

■ Soc capaç de fer moltes coses. (Autoestima) 

 



FUNCIONAMENT DE L’AGENDA 

 

 

 

■ Aquest curs hem utilitzat l’agenda, el Classroom i el 

correu electrònic amb les famílies i l’alumnat. 

■ Així hem potenciat també la competència digital 

dels i de les alumnes. 

 

 



ACTIVITATS INTERCICLE i SORTIDES 

 

■ Degut a la COVID, no hem pogut gaudir de totes les 
activitats de nivell o de cicle que fem habitualment, ja 
que no es podien barrejar diferents grups bombolla. 
(tallers, tutors de lectura amb 1r) però si que aquest 
últim trimestre farem una activitat física amb segon, 
una sortida amb P4 (fillols) i unes jornades esportives 
on participarà tota primària. 

 

■ Valorem positivament totes les sortides que sí hem 
pogut realitzar. 

 

 



MESURES COVID 

 

■ Neteja de mans (sabó i gel hidroalcohòlic). 

■ Grup estable (no desdoblament amb altres grups). 

■ Desinfecció constant. 

■ Ventilació de les aules.  

■ Mestres estables. 

 

 Valoració molt positiva! 
 



INFORMES  
 

■ Via correu electrònic l’últim dia de curs (22 de juny): 
l’avaluació del 3r trimestre i l’avaluació final de 6è. 

 

■ S’enviarà també:  

     - Orientacions d’estiu (recomanacions). 

 

■ S’enviarà informe competències bàsiques 
(possiblement al mes de juliol) 

      

 

 

 

 



ENTREVISTES FAMÍLIES 

■ Reunió col·lectiva a l’inici i final de curs. 

■ Reunions individuals amb les famílies 

durant el curs. 

 



PAGAMENTS 

● MATERIAL CICLE : 45 € 

● SECRETARIA (copisteria, monitors, autocars): 64€ 

●SORTIDES :  36 €      

 

● TOTAL ; 145 €  

    Pagat en 2 terminis : 87 € (nov.) 

                  58 € (febr.) 

● COLÒNIES: 320 € 

 



TRASPÀS A L’INSTITUT 

■ Visita a l’IES Casablancas amb les famílies. 

 

■ Traspàs d’informació als IES Casablancas i altres 

Instituts. 



PRECS I PREGUNTES 

■ Comenteu-les al xat i 

nosaltres les anirem 

responent. 



CALA MONTJOI 
  Lloc: Cala Montjoi (Girona)  Del 7 al 10 de juny 

  Activitats: les indicades al dossier (es donarà a classe) 

  El llistat d’alumnes ja ha estat enviat (assegurança). 

  Cal portar una fotocòpia del DNI i la targeta sanitària 
(original). 

  S’ha de signar l’autorització per participar a les activitats. 

  Fitxa mèdica. 

  Signar el compromís de venir a buscar-los en el cas de 
malaltia o mal comportament. 

  10 € de fiança per alumne (es recolliran el primer dia) 

 

                                   https://www.montjoi.com/ 

 

https://www.montjoi.com/


  
 

Moltes gràcies per la 
vostra assistència 

 
 


