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PRESENTACIÓ DEL CURS 2017/18

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
COMUNITAT MITJANS/ES
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1.- PRESENTACIÓ

COMUNITAT MITJANS

TUTORES

1r A: Roser Megias
1r B: Mª José Oliver 
2n A: Montse Roselló
2n B: Cristina Hurtado
3r A. Neus Aragüés
3r B: Maite Campmany

ESPECIALISTES

Anglès: Alberto Vendrell  (1r i 3r) i Eva Massagué (2n)
Música: Agustí Fàbrega
Ed. Física: José Enrique Sedano
Ed. Especial: Laura Montserrat

MONITORS/RES

1r: Roger Cusidó i Maria Beà
2n: Mireia Domingo i Marc Guirado
3r: David Pons i Blanca Ferriz 

2.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMUNITAT DELS MITJANS

2.1.Entrevistes

Aquest curs es realitzaran en dos períodes intensius durant l’any. És a dir dedicarem dues
quinzenes del curs (1a quinzena de novembre i 2a quinzena de febrer) a rebre les famílies
per poder tenir un intercanvi d’informació i/o arribar a acords per a un millor acompanyament
dels nens/es.
L’horari serà al migdia (a partir de les 12:15).
En  cas  de  no  poder  assistir  a  la  reunió  concretada,  és  important  avisar  amb  suficient
antelació per poder donar atenció a una altra família.
Si  el  pares necessiteu fer una entrevista,  demaneu-la a la tutora amb suficient  antelació
mitjançant la llibreta viatgera, l'agenda o l'adreça electrònica de la classe.

2.2.Deures

Els deures seran setmanals i cada dilluns portaran els següents:
o Lectures variades
o Una activitat relacionada amb el que s’estigui treballant en cada moment

Si  els/les  nens/es  no  acaben  la  feina  a  classe  i  aquesta  es  va  acumulant,  també  se
l’emportaran  a casa. 
El dilluns retornaran la carpeta de deures amb tota la feina feta i el llibre de lectura.
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 Recomanem dedicar cada dia una estoneta a la lectura.

2.3.Llibres Socialitzats

A 1r i 2n tenim socialitzats:
➢ El llibre de lectura de català: LLENGUA  1  i LLENGUA  2, Ed. Vicens Vives 
➢ El llibre de Llengua castellana: El Arca de la Cuentos, Ed. Vicens Vives
➢ Els llibres de lectura de deures:  

 A 1r: Hortènsia i Úrsula 
 A 2n: Una estirada de cua

A 3r tenim socialitzats:
➢ El llibre de català: LLENGUA 3, Ed. Vicens Vives
➢ El llibre de castellà: CHIMPA 3, Ed. Vicens Vives 
➢ Els llibres de Medi Natural 3 i Medi Social 3,  Ed. Vicens Vives
➢ El llibre d'anglès: Big Surprise! 3, Ed. Oxford
➢ El llibre de lectura: El cor del bosc
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2.4. Llibreta viatgera i agenda escolar:

La llibreta viatgera pels alumnes de 1r i 2n i l'agenda pels alumnes de 3r serveix com a
mitjà de comunicació entre l’escola i la família.
És summament important que la portin cada dia a l’escola dins de la motxilla. 
Quan els/les nens/es  portin  una nota  per  a  la  tutora,  li  han d'ensenyar  per  tal  que se
n'assabenti i la signi.  Els pares, també, hauran de signar totes les notes que provinguin de
l'escola.
Cal que totes les notes portin la data corresponent.

2.5.Bata

Cal tenir una bata a la classe per a fer-la servir quan sigui necessari. Periòdicament se
l’enduran a casa per a rentar.
La bata, la jaqueta i la motxilla han d’estar marcades amb el nom. A més a més   han  
de dur una cinta llarga per poder-les penjar i que no caiguin a terra.

2.6.Aniversaris

Si  voleu  celebrar  l'aniversari  a  l'escola,  ho  farem  l'últim  divendres  de  cada  mes.  Us
recomanem que us poseu d'acord per a repartir-vos el que vulgueu portar.
Podeu  portar:  coca,  galetes,  fruita  seca,  sucs  de  fruites,  cacau...  però  NO
LLAMINADURES. Els sucs han de ser individuals. Us agrairem que porteu tovallons.
Recordeu que no es poden portar pastissos casolans. 

2.7.Esmorzars 

L’hora de sortida al pati és a les 10'15h i per tant l'hora que els/les nens/es esmorzaran.
Els dijous serà el dia de la fruita i continuarem  fomentant l' ús de la carmanyola per a
portar l'esmorzar. Sobretot cal que totes les carmanyoles portin el nom escrit i que els nens
les reconeguin.

5



3.- SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Trimestralment rebreu informació sobre el preu de les sortides, que haureu d’ingressar a “La
Caixa”   al compte corrent que s’indiqui. Posteriorment, el/la nen/a portarà  una còpia de
l’ingrés a la tutora.
Us informarem de cadascuna d’elles per mitjà de notificacions puntuals per correu electrònic
o llibreta viatgera. 

Les sortides formen part del currículum que treballem a les diferents àrees, per tant, és molt
important l’assistència. 
Us  recordem  que  quan  anem  d’excursió  l'alumnat  no  pot  portar  llaunes  de  begudes,
llaminadures ni diners. 

A continuació us mostrem la previsió de les activitats i sortides per aquest curs escolar. Les
dates d’aquestes sortides poden presentar modificacions per part dels organitzadors; no us
preocupeu que si és així us n'informarem amb antelació. 
Un cop iniciats els projectes planificarem noves sortides en funció dels mateixos. 
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3.1.PREVISIÓ DE LES ACTIVITATS I SORTIDES DE PRIMER                   Curs 2017-18
 

DATA LLOC TIPUS

PRIMER
TRIMESTRE

18 octubre Escola
Valors

“Conviure amb les girafes blaves”

23 octubre Escola
Art

“El Gall Invisible”

26 octubre Escola
Teatre Anglès
“Little Red”

31 octubre Bosc de Collserola
Coneixement del Medi Natural

Nom de la classe

6 novembre Escola
Art

“Anem a il·lustrar un conte”

17 novembre
La Granja

(Santa Maria de
Palautordera)

Aventura emocional
(Tota l’escola)

SEGON
TRIMESTRE

20 març TA Sant Cugat
Teatre

“Plors de cocodril”

març
Obrador Sàbat
(Sant Cugat)

Tradicions: 
La mona de Pasqua

TERCER
TRIMESTRE

Del 9 al 13 abril A determinar SETMANA CULTURAL

22 juny Escola Tallers fi de curs
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3.2.PREVISIÓ DE LES ACTIVITATS I SORTIDES DE SEGON                        Curs 2017-18

DATA LLOC TIPUS

PRIMER
TRIMESTRE

19 i 20
d'octubre

Can Ribas de Montbui
(Bigues i Riells)

COLÒNIES

26 octubre Escola
Teatre Anglès
“Little Red”

31 octubre Bosc de Collserola
Coneixement del Medi Natural

Nom de la classe

17 novembre
La Granja

(Santa Maria de
Palautordera)

Aventura emocional
(Tota l’escola)

SEGON
TRIMESTRE

19 gener
16 març

Escola Programa d’animació a la lectura
“Bufalletres”

A concretar Escola
Taller

HOP (Hospital Ossets Peluix)

20 març TA Sant Cugat
Teatre

“Plors de cocodril”

TERCER
TRIMESTRE

2 abril Escola Educació Viària

Del 9 al 13 abril A determinar SETMANA CULTURAL

25 d'abril TA Sant Cugat Cantata

7 juny
Poliesportiu
(Sant Cugat)

Joc cooperatiu

22 juny Escola Tallers fi de curs
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3.3.PREVISIÓ DE LES ACTIVITATS I SORTIDES DE TERCER                       Curs 2017-18

DATA LLOC TIPUS

PRIMER
TRIMESTRE

26 octubre Escola
Teatre Anglès
“Snow White”

6 novembre TA Sant Cugat
Teatre

“Còsmic”

31 octubre Bosc de Collserola
Coneixement del Medi Natural

Nom de la classe

17 novembre
La Granja

(Santa Maria de
Palautordera)

Aventura emocional
(Tota l’escola)

SEGON
TRIMESTRE 22 febrer

Teatre Romea
Barcelona

Activitat musical
“Violintastik, El Desconcert”

TERCER
TRIMESTRE

Del 9 al 13 abril A determinar SETMANA CULTURAL

22 juny Escola Tallers fi de curs

9




	2.1.Entrevistes
	2.2.Deures

