
  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

1r EP hem estat en contacte amb els pares en tot moment que han necessitat. 

Durant la primera setmana, en la que tenien les feines que van endur-se de l'escola, 

vam fer un acompanyament emocional i vam donar diverses propostes educatives que 

podien realitzar a casa sense cap mena de material tenint en compte les possibilitats 

que hi ha dins del grup/classe, donant ànims i sempre responent a tots els mails que 

calia. Vam fer durant aquesta 1a setmana la proposta per la setmana següent de fer 

el projecte dels JJOO que estàvem fent a l'escola, gravar-ho i compartir-ho amb tots 

els companys. Personalment vaig fer-ne un i els ho vam enviar a tots els pares de 1r i 

2n perquè tinguessin un exemple de com podia fer-se i la resposta va ser molt bona i 

molts nens s'estan animant a fer-la. També vam gravar vídeos sobre matemàtiques 

per crear material i repassar numeració que a partir d'ara usaran en diferents 

explicacions/activitats que els anirem enviant en vídeo. 

Avui mateix hem enviat el repàs del tema de medi i algunes activitats relacionades 

amb el tema perquè les facin a l'ordinador directament o imprimint i enviant foto i tinc 

en preparació un vídeo explicatiu.  

S'està preparant material de lectoescriptura, ja que s'ha d'adaptar perquè puguin 

respondre a l'ordinador i no calgui imprimir i demà mateix poder començar a enviar 

treballs amb data d'entrega per tothom que pugui fer-ho via telemàtica.  

També hem penjat i anirem penjant vídeos amb petits continguts a instagram ni que 

sigui a manera de passatemps pels nens. 

Fem constar la feina dels especialistes via correu electrònic i contacte gairebé diari. 

Des de 2n EP estem des del primer dia en contacte amb les famílies via email. 

La primera setmana se'ls hi va donar feina (fitxes), recomanacions de llegir tots els 

dies i anar repassant les taules de multiplicar fins el 6. 

La segona setmana junt amb l'Eva vam preparar la proposta de que cada alumne tries 

un esportista olímpic (acompanyat de power point i video explicatiu per orientar a les 

famílies), els vam dir que les exposicions les reenviarien als companys. Abanda també 

vam fer un video saludant als peques i animant-los. 

També per via email hem dit a les famílies que compten en tot el nostre suport i que 

poden preguntar-nos sempre que ho necessitin. Els hem enviat contes específics que 



parlen del que estem patint amb el coronavirus i enllaç de "Fars de Sant Joan de Déu" 

específic d'aquesta situació. 

També vam enviar exercicis d'informàtica i d'anglès proposats pels seus professors. 

Aquesta setmana. Ahir dilluns vam enviar un video per fer activitat de matemàtiques, 

repàs d'unitats, desenes i centenes per 2n i unitats i desenes per primer. On se'ls 

proposa jugar a representar els nombres. 

També els vam enviar un joc per fer Ed. Fisica des de casa, tipus com una oca on a 

cada casella et toca fer un exercici diferent. 

Avui hem enviat power point "explicació i activitat les plantes" i video explicatiu per 

tots els alumnes de primer i segon, i un enigma a resoldre. 

S'està preparant material de llengua Catalana i Matemàtiques perquè els alumnes el 

puguin contestar amb ordinador sense haver d'imprimir.  

Fem constar la feina dels especialistes via correu electrònic i contacte gairebé diari. 

Els alumnes de 3r EP  es van emportar a casa el dia 12 de març (últim dia lectiu) el 

següent: 

Matemàtiques: fitxes per a dues setmanes. 

Català: fitxes per a dues setmanes. 

C.M. Social: acabar de fer una unitat i estudiar-la per un control a la tornada. 

C.M.Natural: acabar de fer una unitat i estudiar-la per un control a la tornada. 

Llegim un llibre: acabar de llegir el llibre que tenien i fer la feina habitual sobre aquell 

llibre. 

Dictats Online: els alumnes de 3r, accedint a un pàgina d’Internet fan 1 dictat cada 

setmana. 

El divendres 27 de març es van enviar les solucions de les activitats de Matemàtiques i 

Català que havien d'haver fet per comparar-les i corregir-les 

El dilluns 30 de març es van enviar, per mail als alumnes de 3r E.P., noves activitats 

de repàs de Matemàtiques i Català. 

Fem constar la feina dels especialistes via correu electrònic i contacte gairebé diari. 



 

Amb els alumnes de 4t EP s'han fet les següents tasques:  

Fitxes de Català/ Castellà i Mates (feina per a 15 dies) 

Un full de divisions 

Fitxa de Mates (problemes que s'havien d'inventar ells) 

Vídeo explicant una recepta de cuina, una feina de casa, un ball i el temps. 

Propostes extres: Un conte, un dibuix, un vídeo explicant una recepta de cuina 

Després de Setmana Santa elaborarem un Classroom a on enviarem tasques que ja 

contaran com a nota avaluativa. 

D'altres matèries: 

Informàtica: 2 POWER POINT 

Anglès: 2 fitxes 

Castellano: fitxes per a dues setmanes, amb les correccions pertinents el divendres 27 

de març. 

El dilluns 30 de març es va enviar (a traves de Maria), per mail una activitat nova de 

Castellano. 

Fem constar la feina dels especialistes via correu electrònic i contacte gairebé diari. 

 

La classe de 5è EP, la tutora manté contacte pràcticament amb la seva totalitat de 

famílies. 

S'està treballant amb la plataforma Classroom, encara que al principi va costar una 

mica posar-la en marxa, finalment, amb l'ajut d'alguns pares i la mestra de Ll. 

Anglesa ha estat possible fer-la molt més fluida i útil. 

En aquest moment hi ha 24 nens/es actius o connectats, que una gran part d'ells, 

podríem dir, bastant implicats i treballant bé. 

Estem repassant continguts ja assolits, però, poc a poc, a través de petits tutorials 

(molt visuals i aclaridors), power points creats per mi (simplificats i atractius), intento 

anar introduint petites noves nocions, que considero que són de fàcil assoliment. 

Estem en continua connexió, els treballs que anem penjant, els alumnes ens els 

tornen a enviar, ja fets. Nosaltres, (els mestres que estan en aquesta plataforma de 



5è), corregim els errors, si n'hi ha, i els hi retornem les tasques amb els aclariments, 

correccions i comentaris que considerem. 

La classe de 6è EP treballa desde fa més d'una setmana amb la plataforma 

Classroom. 

Dels 26 alumnes de la classe de 6è EP han confirmat 25 la participació en aquesta 

plataforma. 

Li posem feina diàriament i els alumnes entreguen tasques de totes les àrees: 

Matemàtiques, Català, Castellà, Anglès, Valors, Medi i Educació física (amb vídeos per 

fer gimnàstica a casa, hi ha pares que participen i s'ho passen super-bé) 

Els altres mestres del curs també participen posant feines diàriament i corregint les 

activitats que els alumnes presenten. 

A més hem fet trucades telefòniques als alumnes que no participaven activament en 

la plataforma per engrescar-los, i per recordar que és la millor eina per un tractament 

diari i individualitzat de l'alumne.  

 


