
Benvinguts al nou curs 
escolar

2018-2019



 ANGLÈS: Montse Martí

 SPEAKING: Montse Móra

 MÚSICA: Elena Krytsova

 RELIGIÓ/ VALORS: Albert Marsol / Anna Mo

 RACONS: Gerard Fontanet i Anna Mo

 EDUCACIÓ FÍSICA: Manel Guzmán

 MATÍ CIENTÍFIC: Núria Elias, Gerard Fontanet i Anna Mo

 TALLERS: Montse Martí, Gerard Fontanet, Àngels Casas i  

   Anna Mo



Tallers internivells (4 grups)
 Matí Científic (3 grups)
 que potencien la relació entre els alumnes de diferents 

cursos, el treball en grups reduïts i les activitats 
proposades són de tipus manipulatiu i vivencial.

 Deures: 
- Lectura diària: silenciosa i/o en veu alta.

   - Activitats complementàries: quan es consideri necessari, 
    o com a reforç dels continguts treballats a l’aula. 



SEP   (SUPORT ESCOLAR 
PERSONALITZAT)
 Dins l’horari lectiu, una sessió setmanal, els dijous 

d’11 a 12:30.

 Fora de l’horari lectiu:
- Dilluns de 12:30 a 13:30 (treball de llengua i   

matemàtiques).
S’iniciarà el dia 1 d’octubre.



    SORTIDES I ACTIVITATS

 1r Trimestre:

27 de setembre: Xerrada sobre Mobilitat 

Segura, a càrrec dels Mossos               

d’Esquadra

25 d’octubre: Sortida a Mollerussa en tren (visita i taller al 

   Museu dels Vestits de Paper i visita a l’Espai 

Cultural dels Canals d’Urgell)

7 de novembre: Piscina

16 de novembre: Teatre:”La gallina dels ous d’or”

22 de novembre: Biblioteca

23 de novembre:Visita a la Deixalleria (dins de la 

“Setmana Europea per a la prevenció de 

residus”



 COLÒNIES  16 i 17 de maig a Port del Comte (Solsonès)

Realitzarem les següents activitats:

- Caiac al pantà de la Llosa del Cavall
- Circuits acrobàtics i tirolina
- Taller d’escalada i ràpel



 Preu aproximat: 120€ socis AMPA
       130€ NO SOCIS AMPA
(Pagament fraccionat en tres quotes: 

octubre, 
febrer i maig).

 Inclou:
- Les activitats dels dos dies amb monitoratge

   -  Una pensió completa al refugi Bages 
   - Talonaris d’autofinançament per als alumnes   
(podran recollir fins a 100€)

(NO INCLOU:el dinar del primer dia)



 CAL RECORDAR...
L’horari lectiu és de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30.

Els aniversaris dels infants se celebren a l’escola amb activitats 
adequades a cada nivell, no s’han de portar cap tipus de llaminadures ni 
de regals o invitacions a festes.

És recomanable portar roba còmoda i marcada, i a les bates, jaquetes 
xandall, anoracs, una veta prou llarga per poder-les penjar al penjador. 

No s’han de portar joguines o altres objectes a l’escola. Quan calgui 
algun material o estri concrets, es demanarà a les famílies. 



Esbarjo (10:30): és recomanable que els infants esmorzin a casa, així 
s’aconsegueix un millor rendiment. No obstant, si cal, es pot portar un 
petit entrepà o fruita en bock’n roll o carmanyola.

L’escola no administrarà medicaments de cap tipus, sense la recepta 
mèdica i l’autorització signada de la família.

Els infants malalts amb febre o malalties infecto-contagioses (polls, 
conjuntivitis, varicel·la...) s’han de quedar a casa fins que es trobin bé, i 
en cas que es posin malalts a l’escola, s’avisarà a la família perquè els 
reculli.



És recomanable revisar diàriament l’agenda ja que és 
el mitjà de comunicació entre la família i l’escola. 

També podeu comunicar-vos, sempre que ho 
necessiteu, amb el tutor o tutora a través del correu 
electrònic de l’aula i consultar la pàgina web i els 
diferents blocs, on trobareu informacions del vostre 
interès.

escolammm.4t@gmail.com

Horari d’atenció a les famílies, amb cita prèvia:
Dimarts  i divendres

Les tutories començaran a partir de l’entrega de 
l’informe del 1r trimestre o abans en cas que sigui 
necessari.

mailto:escolammm.4t@gmail.com
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TORN OBERT DE 
PRECS I 
PREGUNTES

?



MOLTES 
GRÀCIES PER 

LA VOSTRA 
ASSISTÈNCIA
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