ESCOLA BISBAT D’ÈGARA
Reunió de pares de 6è de Cicle Superior

OBJECTIU












L’objectiu de l’escola és la formació global dels alumnes.
A cada nivell, treballem per assolir els mateixos objectius, amb la
mateixa metodologia.
Treballem amb igualtat de recursos a totes les aules i grups
d’alumnes, tenint en compte les necessitats de cadascú.
Lluitem per aconseguir ALUMNES COMPETENTS, no competitius!
Des de l’escola i des de casa evitarem comentaris que fomentin la
competitivitat entre companys i entre grups.
L’Educació és una tasca compartida i ens cal caminar en la mateixa
direcció. (carta de compromís)

NORMATIVA GENERAL
(www.escolabisbategara.cat)


Horari:

De 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30


Assistència i puntualitat.

L’horari de les portes per a l’entrada dels alumnes és:
Al matí s’obre a les 9:00 h. i es tanca a les 9:05 h.
A la tarda s’obre a les 15:00 h. i es tanca a les 15:05 h.
A la sortida de la tarda s’obre a les 16:30 h.


Relació família escola:


Agenda



Entrevistes



Informes

NORMATIVA GENERAL
CALENDARI PER TRIMESTRES a l’etapa primària
•
•
•

1r trimestre: 12 de setembre – 22 de desembre.
2n trimestre: 9 de gener – 7 d’abril.
3r trimestre: 18 d’abril – 21 de juny.

Sortides i activitats en centre.
•

Durant el curs es fan diverses sortides o tallers de mig dia (matí o tarda).

•

Durant el curs es fa una sortida de dia sencer: Museu Dalí (data a concretar).

•

Viatge de fi d’etapa a Cala Montjoi (22-23-24-25 de Maig).

•

Cal haver signat l’autorització i entregar-la als/les tutors/es per poder fer les

activitats i sortides.
•

Si cal fer pagament de la sortida, s’ha entregar el comprovant de pagament
als/les tutors/es.

NORMATIVA GENERAL
Activitats amb l’institut adscrit




Jornada esportiva amb els alumnes de les escoles adscrites (companys
de l’INS Terrassa).
Visita i tallers a l’INS Terrassa.

Viatge a Cala Montjoi


Per tal de reservar plaça, s’ha de fer una paga i senyal de 100 euros abans de
finalitzar el primer trimestre.



El preu final serà al voltant de 270 euros (a concretar).



Al segon trimestre s’informarà sobre la documentació que caldrà portar.



Es podran organitzar diferents activitats per tal de recollir diners pel viatge.

NORMATIVA GENERAL


Malalties



Accidents



Aniversaris i celebracions.



Menjador (recollida en horari de menjador)



Activitats extraescolars.



Secretaria


Horari d’atenció al públic: Matins de 9 a 10.30h i tardes de 16 a 17h.

NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CICLE SUPERIOR












Bata (plàstica)
Jaquetes

Tireta llarga i nom

Educació física:
 Equipació
 Higiene
Quota de material:
 material socialitzat
Esbarjo: Dimecres esmorzar de fruita
Família-escola:
 agenda

Característiques específiques de l’edat








Durant aquesta etapa els nens i nenes entren en un període anomenat la preadolescència. Abandonen els rols de la infantesa (fonamentat en la
independència dels pares).
Coneixen i aprenen altres rols que comporten una major autonomia personal,
fixant-se en altres models de la conducta social (gent de la seva edat o més
grans).
El seu organisme està iniciant una etapa plena de transformacions que es
manifesta en: canvis en el seu aspecte físic, psíquic i orgànic. Això els hi
provoca una sensació estranya de desconcert i de desconeixença del seu
propi cos i també els hi genera un canvi d’actitud en les relacions socials.
Els pares i els adults en general són mirats amb “ulls crítics”, necessiten
establir una relació diferent entre pares, mares i fills/es.

Característiques específiques de l’edat










Els pares i tutors hem de dur a terme unes estratègies perquè no es trobin
massa controlats i anar ampliant així el seu marge de llibertat personal, la qual
cosa afavoreix la seva confiança i autonomia personal.
Moltes vegades es produeixen situacions de conflicte que comporten canvis
d’humor sobtats i actituds de clara confrontació que tenen com a finalitat
trobar el seu lloc. És una clara oportunitat per buscar nous esquemes de
relació familiar (consensuar, pactar, etc.).
Cal que el nen/a treballi en una habitació on tingui el que necessita per fer les
activitats i on no hi hagi televisió.
A casa cal que s’esforci o col·labori amb tasques quotidianes adequades, això
farà que tingui un bon hàbit i una responsabilitat, i una disciplina.
Cal també implicar-lo en decisions i responsabilitats familiars.

CURRÍCULUM
LLENGUA CATALANA

Blocs de continguts
Lectura i comprensió lectora

Conceptes
- Un petó de mandarina.
- Cinc viatges pel misteri.
- Textos competencials.

Expressió escrita

Ortografia

- Text teatral.
- Text argumentatiu.
- L’anunci.
- L’entrevista.
- Banc de paraules setmanal
- 3 sessions diferenciades:
1- Presentació de les normes.
2- Dictat preparat.
3- Dictat no preparat.

CURRÍCULUM
Blocs de continguts

Conceptes

Gramàtica

Categories gramaticals i anàlisi morfosintàctica.

Lèxic

Polisèmia, sinonímia, antonímia i paraules homòfones.
Derivació i composició.

Comprensió oral

Visualització de vídeos informatius.
Audició d’exposicions realitzades pels companys/es i
mestres.

Expressió oral

Participació diària a l’aula.
Exposició oral de treballs realitzats pels propis
alumnes.

CURRÍCULUM
MATEMÀTIQUES

Unitats didàctiques

Conceptes

Unitat 1

Operacions amb decimals
Potències i arrel quadrada

Unitat 2

Perímetre i àrea de polígons
Múltiples i divisors

Unitat 3

Fraccions equivalents
Operacions amb fraccions

Unitat 4

Proporcionalitat
Percentatge

Unitat 5

Poliedres

CURRÍCULUM
CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

Unitats didàctiques

Conceptes

UNITAT 1

La matèria i les seves propietats

UNITAT 2

La reproducció

UNITAT 3

Energies

UNITAT 4

L’electricitat i el magnetisme

UNITAT 5

Llum i so

UNIDAD 6

Europa física y política

UNIDAD 7

Volcanoes

CURRÍCULUM
EDUCACIÓ EN VALORS

Cada setmana dediquem una sessió fent diferents activitats de reflexió.


Aprendre a conviure.

TUTORIA

Cada setmana dediquem una sessió.


Lectura del llibre: WONDER



Altres activitats per treballar la cohesió de grup.

PADRINS LECTORS

Dues sessions trimestrals.
Els alumnes de 6è han de preparar diverses activitats que estimulin
l’aprenentatge de la lectura per als alumnes de 1r.

CURRÍCULUM
FESTES

Castanyada - 28 d’octubre

Santa Cecília - 22 de novembre

Nadal - 22 de desembre

Carnestoltes - 24 de febrer

Jornades Culturals - 4 al 7 d’abril

Sant Jordi - 21 d’abril

Deures
 Deures diàriament.
 Es posarà nota a l’agenda a la tercera vegada que els alumnes no hagin
presentat les tasques encomanades per casa.
 Hi haurà felicitacions en aquells alumnes que hagin portat totes les tasques
encomanades.

CURRÍCULUM
Projectes
•
Contes digitals per als fillols de primer.
•
Creació de webs (relacionat amb el tema de l’energia).
Educació artística
•

Treball d’autors: Dalí.

Projecte de convivència
•

Treball de normes (tutoria).

ACTIVITATS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AL CICLE





Desdoblaments (sessions de treball amb ½ grup)


Català/anglès o bé català/TIC



Matemàtiques/TIC o bé matemàtiques/anglès

SEP (Suport Escolar Personalitzat).

Altres mesures d’atenció a la diversitat.





Aula de NEE. El suport es dóna dins de l’aula ordinària o bé a l’aula d’ed. especial. 3
mestres d’educació especial.
USEE. Unitat de Suport a l’Educació especial.1 mestra d’educació especial i 1 educadora.
Escola inclusiva: implica que tots els nens i nenes de la nostra escola aprenguin junts
independentment de les seves condicions personals, socials o culturals, inclosos aquells
que presenten dificultats.

Altres informacions d’interès


AMPA (www.ampabisbatdegara.com)


Telèfon: 673081221



Delegats de classe.

