REUNIÓ P5
Curs 2022 - 2023

HORARI
★ Entrades i sortides: per la porta del vestíbul d’Infantil.
★ Matí: 9 a 13h. / tarda: 15 a 17h.
★ La porta s’obrirà 10 minuts abans tant al matí com a la tarda.
★ Els infants es recullen a l’aula.

Carnet: SEMPRE s’ha d’ensenyar el carnet que està vinculat al DNI de la persona
que vindrà a recollir a l’infant a l’escola encara que la mestra ja us conegui).

HORARI P5A: SÍLVIA
9:00/9:10

DILLUNS
BON DIA
Zones d’aprenentatge

DIMARTS
BON DIA
Zones d’aprenentatge

DIMECRES
BON DIA
Llenguatge musical

DIJOUS
BON DIA
Zones d’aprenentatge

DIVENDRES
BON DIA
Zones d’aprenentatge

Entusiasmat

Emociona’t/Robotics

Entusiasmat

Ludilletres

Ajedrez/ Let’s speak

ESMORZAR
PATI
Ludilletres

ESMORZAR
PATI
Ludilletres

ESMORZAR
PATI
Ludilletres

ESMORZAR
PATI
Entusiasmat

ESMORZAR
PATI
Psychomotricity

SORTIDA
DINAR
Entusiasmat

SORTIDA
DINAR
Tallers de plàstica

SORTIDA
DINAR
Projecte Comprensió

SORTIDA
DINAR
Ludilletres

Joc simbòlic

Entusiasmat

9:15/10:15

10:00/10:45
10:45/11:00
11:00/11:30
11:30/12:30
12:30/!3:00
13:00 / 15:00

SORTIDA
DINAR
Hello!

15:00/16:00

Convivim (Pat i religió) Projecte de comprensió
16:00/17:00

Horari de tutoria:
Divendres: 11:30h a 12:30h.

HORARI P5B: MARTA
9:00/9:10

DILLUNS
BON DIA
Ludilletres

DIMARTS
BON DIA
Ludilletres

DIMECRES
BON DIA
Emociona’t/ Robotics

DIJOUS
BON DIA
Ludilletres

DIVENDRES
BON DIA
Ajedrez/ Let’s speak

Entusiasmat

Entusiasmat

Hello!

Entusiasmat

Entusiasmat

ESMORZAR
PATI
Zones d’aprenentatge

ESMORZAR
PATI
Zones d’aprenentatge

ESMORZAR
PATI
Ludilletres

ESMORZAR
PATI
Llenguatge musical

ESMORZAR
PATI
Ludilletres

SORTIDA
DINAR
Convivim (PAT i
religió)

SORTIDA
DINAR
Tallers plàstica

SORTIDA
DINAR
Entusiasmat

SORTIDA
DINAR
Projecte Comprensió

SORTIDA
DINAR
Joc simbòlic

Zones d’aprenentatge

Zones d’aprenentatge

Projecte Comprensió

9:15/10:15

10:00/10:45
10:45/11:00
11:00/11:30
11:30/12:30

12:30/13:00
13:00 / 15:00

15:15/16:00

Psychomotricity
16:00/17:00

Horari de tutoria:
Dijous: 11.30 a 12:30h

Agenda
★ És la via de comunicació amb la mestra, no s’ha d’enviar notificacions per l’Alèxia. Recordeu
que haureu d’omplir l’apartat de dades personals.
★ Repassar i signar totes les notes.
★ Evitar donar informacions d’última hora a l’entrada de l’escola. Tot ha d’anar via agenda.
★ Quan s'han de donar diners, cal posar-los dins d’un sobre i grapar-lo a l’agenda. A més a
més, cal escriure una nota a l’agenda conforme s’adjunten els diners.
★ ALEXIA: Les tutores anirem penjant diverses informacions, per això és important estar
pendent.

Medicaments
★ Medicaments: A la web hi trobareu l’autorització i, a més a més, s’ha d’adjuntar una còpia
de l’informe mèdic i la recepta.
★ S’ha d’omplir i signar el full d'al·lèrgies i si el nen/a en té cal adjuntar-ho amb l’informe
mèdic. El més aviat possible.
★ Si durant el curs hi ha algun canvi en que aparegui alguna al·lèrgia o malaltia, cal
notificar-ho directament a secretaria.

Material
Es dona tot a l’escola. Puntualment podem demanar alguna cosa via Alexia/
Agenda.

Roba i Motxilla
★ Ús obligat del xandall i vambes de velcro, bata (a principis d’octubre) i uniforme.
★ És necessari que marqueu qualsevol peça de roba i també poseu una beta gran
i pràctica als abrics, jaquetes, caçadores…
★ Cal posar tres bosses de plàstics per posar la roba bruta.

Menjador
★ Per dies puntuals el tiquet cal agafar-lo a la Mariví abans de les 10h.
★ Si es vol pícnic el dia de l’excursió, els fixes de menjador ho hauran de marcar a
la circular d’autorització; la resta, 1 setmana abans hauran de pagar el tiquet
de pícnic a la Mariví i donar-lo a la tutora.

Joguines
★ No portar joguines a l’escola.
★ Es poden portar pilotes i contes per compartir.

Aniversaris
★ Es celebraran a la classe amb una corona, no es permet portar res i
us preguem que si feu una festa a nivell personal i doneu invitacions,
cal fer-ho fora del recinte de l’escola.

Especialitats
★
★
★
★

Música i Ajedrez: Laia.
Convivim: Carmen.
Hello, Let’s speak english, Psychomotricity i Robotics: Marta
Hortet: Tomàs

Sortides
★
★
★
★

Demanem una motxilla còmode.
Menjar: procurar no carregar gaire motxilles i posar una ampolla d’aigua.
Per cada excursió s’ha de signar la documentació pertinent. Donar els dos fulls.
Quan es facin sortides a dins del poble les tutores enviarem una Alèxia
informativa.

On anem?

★ Primer trimestre:
Capçalera d'Onyar: 3 de novembre
★ Segon trimestre:
Mossos d’esquadra 13 de febrer / sortida matí
★ Tercer trimestre:
Sortida pel poble
Colònies Can Ramió ( 1 i 2 de juny)

Metodologia

El dia dia…
★ Assemblea: Durant una estona els alumnes podran parlar sobre el que
vulguin.
★ Càrrecs: fem un treball de responsabilitat i compromís.
★ Zones d’ aprenentatge: es treballen 4 zones de treball: llegir i escriure,
entorn, motricitat fina i joc. I els racons individuals de cada zona.
★ Ludilletres: Aprenen a llegir i a escriure d’una manera lúdica i manipulativa.
★ EntusiasMAT: continuem treballant les matemàtiques d’una manera lúdica,
basat en el joc i la manipulació.
★ Ajedrez: Ajuda a organitzar i estructurar el cervell. Promou el treball en
equip: una fitxa no va sola a enlloc, en canvi, totes van cap a un fi comú.
★ Projectes de comprensió: l’àrea de descoberta de l’entorn es treballa a
partir d’aquests projectes.

★ Tallers de plàstica: Mitjançant les estacions de l’any es treballen diferents
tècniques plàstiques.
★ Robòtica: Aprenen a programar.
★ Joc simbòlic: Anem un cop a la setmana i lliurement el nen/a escull el racó on vol
anar.
★ Programa motor: A part de l’hora de psicomotricitat, cada dia fem el circuit
motor (gateig, arrossegament i fer rodar el cos) i l’escala de braquiació per
estimular connexions neuronals i facilitar una bona organització cerebral.
★ Programa musical: Hora de música i les audicions diàries.
★ Bits: Cada dia es fa passada de bits per afavorir la estimulació.
★ Acollida: Cada dilluns ens trobem tots els nivells per fer la benvinguda de la
setmana.
ALTRES: Setmanes temàtiques i celebracions.

Lectura
★
★

Caldrà fer lectura diària a casa.
Us enviarem una Alèxia explicant el
funcionament.

TREBALLS AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA
FAMÍLIA
Sóc així:
★ Portfoli: Així sóc jo.
El portfoli és una col·lecció de treball que mostren a l’alumne “com és”, quins
són els seus interessos i les seves potencialitats en una o diverses àrees de
contingut. A infantil ho treballem a partir del dibuix de l’esquema corporal.
★ Full per omplir a casa sobre dades personals, gustos...

El protagonista:
Expressió oral: A partir del mes d’octubre els nens i les nenes de P-5 han d’
explicar als seus companys/es una de les seves aficions. (ex. Esports, jocs…)

Informes
★ Hi ha un informe escrit al primer i tercer trimestre i una
entrevista personal al segon trimestre.

Sempre que sigui necessari, tant per la vostra part com per la
nostra, es poden concertar entrevistes via agenda.

MOLTES
GRÀCIES!!

Bon curs
2022-2023.

