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comunitat de mitjans i grans
COM S’ESTRUCTURA L’ETAPA?
En la comunitat dels mitjans (1r, 2n i 3r) i la de grans (4t, 5è i 6è).

AMB QUINS MESTRES ES TROBARAN ELS NENS I
NENES A L’AULA?
Sovint ens trobem dos mestres a l’aula. Compartint les tasques de tutoria i les
activitats d’aprenentatge per poder oferir una atenció més individualitzada a
l’alumnat.

EL MATERIAL ÉS SOCIALITZAT?
Sí, a cada alumne/a se li facilita tot el material que necessita durant el curs.

COM TRACTEU LA COMPETÈNCIA DIGITAL?
De primer a cinquè disposem de Chromebooks i ordinadors portàtils per
l'alumnat. A sisè, tenim un ordinador portàtil individualitzat que facilita el
Departament d'Educació dins del Pla de Digitalització Escolar. Tot l’alumnat
disposa del seu correu electrònic corporatiu de l’escola i d’un entorn Classroom
de treball virtual.

COM S'ORGANITZA L'HORARI DE L'ALUMNAT?
La primera franja del matí, de 9:00 a 10:30 hores, es dedica al treball per
projectes globalitzats.
Després de l'esbarjo, ens organitzem per àmbits de treball de les matèries
instrumentals: llengües i matemàtiques.
A la tarda, trobarem les franges de treball artístic (musical, plàstic i d'expressió
corporal) i l'educació física.
Considerem el seguiment tutorial i el treball de valors personals i socials una
competència transversal, que, a més, compta amb una franja específica setmanal.
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COM AVALUEU?
Es recullen múltiples evidències d’aprenentatge en el dia a dia i es valora
l’adquisició significativa de les competències curriculars. L’avaluació és
formativa i implica l’alumnat en el seu procés (autoavaluació i coavaluació). Al
final de cada trimestre s’elabora un butlletí per a les famílies.

COM ESTABLIU LA COMUNICACIÓ AMB LES
FAMÍLIES?
Les reunions i les entrevistes amb les famílies són moments de diàleg. L’agenda i
el correu electrònic esdevenen els mitjans de contacte diari entre família i
escola.
A més, continuem comptant amb vosaltres per participar com a experts en les
dinàmiques dels diferents projectes d'aula.

