
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Mont Caro, 2-6 
43206 Reus 

Tf.: 977 31 76 14 
Tf. Mòbil: 690052586 
e3006216@xtec.cat 

http://agora.xtec.cat/ceip-celiaartiga/ 
 
VISITES A DIRECCIÓ. Hores a convenir. Tf.: 977 31 76 14 
 
Equip Directiu 
 

Directora  Elvira Moyano i Cervelló 
Cap d’Estudis  Julián Torralba García 
Secretària  Esperanza López González 



HORARi ESCOLAR CURS 2020-2021 
 

Matí: 9:00 h. a 12:30 h. 

 Esbarjo EINF/ CI: de 10:30 h. a 11:00 h. 

 Esbarjo CM/ CS:  d’  11:00 h a 11:30 h. 

Tarda: 15 h. a 16:30 h. 

 

PERÍODE DATES 

 

 

 

Període lectiu 

Del 14/09/20 al 22/06/21 

 

1r. trimestre: del 14/09/20 al  21/12/20 

2n. trimestre: del 08/01/21 al 26/03/21 

3r. trimestre: del 06/04/21 al  22/06/21 

 

Jornada intensiva 

21 de desembre de 2020 de 9 h. a 13 h. 

Del 07 al 22 de juny de 2021 de 9 a 13 h. 

 

Període de Vacances 

Nadal: del 22/12/20 al 07/01/21 (ambdós inclosos) 

Setmana Santa: del 27/03/21 al 05/04/21 (ambdós 

inclosos) 

 

Festes de lliure disposició 

1r. trimestre:  07 de desembre de 2020 

2n. trimestre:  15 de febrer de 2021 

                   16 de febrer de 2021       

3r. trimestre:   30 d’abril de 2021           

 

Festes Locals 

25/09/2020 (divendres) 

29/06/2021 

 

Diades festives 

12 d’octubre 2020 

8 desembre 2020 

 
- Aquest horari es veurà complementat per les activitats extraescolars, pel Servei de Menjador, pel Servei 

d’Acollida Matinal, pel Servei de Guarderia (migdia), i pel Reforç Escolar. 
 

- Horari SEP: DILLUNS de 12:30 a 13:15 
DIVENDRES de 12:30 a 13:15 

 

 



DATES D’INTERÈS: 
 

- Inici del servei de Menjador:................................................dilluns,14 de setembre 
- Inici del Servei d’Acollida MATINAL ..................................dimarts, 15 de setembre 
- Inici del Servei de Guarderia de MIGIDIA............................. dilluns,14 de setembre 
- Inici de les Activitats Extraescolars:.........................................dilluns, 05 d’octubre 
- Inici SEP.................................................................................divendres, 2 d’octubre 
- Castanyada................................................................................ dijous,30 d’octubre 
- Carnaval:..............................................................................  divendres,12 de febrer 
- Sant Jordi:..................................................................................divendres,23 d’abril 
- Colònies:....................................................................dilluns 24 i dimarts 25 de maig 
- Inici matins ....................................................................................dilluns, 7 de juny 
- Fi de curs......................................................................................dilluns, 22 de juny 
 
El compliment de l’horari és responsabilitat de les famílies. Considerem que la puntualitat i el respecte 
als horaris que el centre té establerts és un deure important que cal complir. 
 
 
 

 
 
 
Aquest curs 2020-21 se segueixen les directrius marcades pel Departament d’Educació i el 
Departament de Salut pel que fa a tot el tema del COVID-19. 
Tota l’organització de l‘escola (entrades, sortides, ventilació,....) es troba en el document:  
PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA CÈLIA ARTIGA PER AL CURS 2020-21. 
 
HORARI D’EDUCACIÓ FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIP ESCOLAR 
 
Recordem que els alumnes han de tenir cura del seu aspecte personal, així com de tot el material que 
porten a l’Escola (bambes, bates, equip d’Educació Física, llibres, bossa, motxilla,…). També us 
demanem que observeu i retorneu tots aquells objectes que arribin a casa i no siguin dels vostres fills. 
Els objectes perduts (si és el cas que s’han retrobat), els podeu demanar  a la conserge. 

BATES 

Aquest curs NO portarem bata diària per qüestió del COVID-19. 

BATA PLÀSTICA  

Els alumnes portaran una bata de pintura, que deixaran a l’escola. La prendran, per ser rentada, 
després de l’activitat de plàstica que ho requereixi. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
MATÍ 

 
P.3 

1r. 
P.4 

 
 

 
P.5 

 
 

 
TARDA 

 
4t. 

 
6è. 

 
5è. 

 
2n. 

 
3r. 

És molt important per a la bona marxa de l’Escola l a màxima puntualitat en l’horari d’entrada i sortida. 

 



ROBA 

Tots els nens /es des de P.3 fins a 6è. han de portar de casa l’equip complet els dies que els 
correspongui fer Educació Física. 
 

Aquest curs no han de portar necesser ni samarreta per canviar-se per qüestió del COVID-19. 
 

Aquest curs, els alumnes de 2n, segons ens van indicar Reus, Esport i Lleure,  no faran el curs de  
Natació, per qüestió del COVID-19. 

 

 

TOTA LA ROBA dels nens i de les nenes ha d’anar marcat amb el 

Nom i Cognom. 
 

 
 

La roba de casa, així com totes les peces de roba (impermeables, jaquetes, jaquetes del xandall, abrics, 
…) han de tenir també una tira llarga per penjar i anar marcada amb el nom i cognom de l’alumne/a. Es 
perd roba per no anar degudament marcada. MARQUEU-LA. 

Les bates i xandalls de l’escola que us quedin velles, us agrairíem que en féssiu donació a la mateixa 
escola, així  podríem cobrir alguna necessitat d’alumnes que  no poden fer la despesa per fer aquesta 
compra. 
 

Els xandalls, pantalonets, samarretes i bates les podreu trobar a: 
  

Confeccions SEIBE. Plaça del Víctor. REUS 
Si sou socis de l’AMPA, hi ha un descompte del 10% (s’ha de presentar el carnet de l’AMPA del curs 
vigent o el justificant del pagament de la quota del curs vigent)   
   
EXCURSIONS I SORTIDES 
 

Es va acordar en Claustre i ratificar en el Consell Escolar, que de moment, durant el primer trimestre 
d’aquest curs no faríem cap sortida. Miraríem com evoluciona el COVID-19. 
Si que es poden proposar activitats d’empreses que poden venir a fer l’activitat a l’escola. 
Durant el 2n i 3r trimestre s’anirà veient si en fem, en funció de com evoluciona el COVID-19. 
 

INFORMES ESCOLARS 
 
Els informes d’avaluació previstos pel curs 2020/21 seran els de la taula següent: 
 

 
Parvulari 

Febrer- 2021 
Juny- 2021 

 
 
  

1r/ 2n./ 3r./ 4t./ 5è. / 
6è. 
 

Desembre- 2020 
Març- 2021 
Juny- 2021 

 
El darrer dia de cada trimestre es lliuraran els informes als alumnes, juntament amb els treballs del 
trimestre, recollits en un àlbum o quaderns 
 
 
 
 
 



- ELS MESTRES 
 

Equip Directiu 
Directora  Elvira Moyano i Cervelló 
Cap d’Estudis Julián Torralba García 
Secretària  Esperanza López González 
 
Educació Infantil 
Pàrvuls 3 anys:       Pepa Ferrer (Alba Balfegó) 
Pàrvuls 4 anys:       Merche Giménez  
Pàrvuls 5 anys: Rosa Gil 
Mestra de suport: Elvira Moyano  
Mestre de suport: Jordi Tortajada 
Educació Primària 
Tutoria de 1r.: Adriana Valls (Margarida Llor) 
Tutoria de 2n.: Mireia Massot // Ana M. Domínguez 
Tutoria de 3r.:        Espe López 
Tutoria de 4t.:        Eric Safont 
Tutoria de 5è.: Sònia Tafunell 
Tutoria de 6è.: Lis Valls 
Mestra de reforç: Julián Torralba 
 

Especialistes    
Educació Física: Isa Graell 
Música : Salvador Miró  
Anglès : Mariona López 
Educació Especial: Xell Margalef 
Religió:                     Mireia Guzmán 
Aula d’Acollida:  Elisenda Sánchez 
 
HORARI DE VISITES ALS MESTRES 
 

MESTRES DIA HORA 

 (P.3). Pepa Ferrer Divendrees 12:30 

 (P.4). Merche Giménez Dijous 11:30 

 (P.5). Rosa Gil Dilluns 11:30 

 (1r.). Adriana Valls Dilluns 11:30 

 (2.n). Mireia Massot Dilluns / Divendres 12:30 / 11:30 

 (3r.). Esperanza López Dimarts / Divendres 08:00 

 (4t.). Eric Safont Divendres  11:30 

 (5è.). Sònia Tafunell Dimarts 16:30 

 (6è.). Lis Valls Dimecres 16:30 

Mariona López (Anglès) Dimecres 11:30 

Ana M. (Medi a 2n) Divendres 12:30 

Isa Graell (Ed. Física) Divendres 12:30 

Julián Torralba (Reforç EPRI) Dilluns 12:30 

Xell Margalef (Ed. Especial) Dilluns 12:30 

Mireia Guzmán (Religió) Dijous 10:30 

Salvador Miró  (Música) Dilluns 12:30 

Jordi Tortajada (Reforç Infantil) Divendres 12:30 

Elisenda Sánchez (Aula Acollkida) Dimecres 11:00 

VISITES A DIRECCIÓ Cal demanar hora    Tf.: 977 31 76 14 



Aquest curs, les tutories es faran per videoconferència. Si això no fos possible, es faran presencials 
però sempre complint les mesures de sanitat quant al COVID.19. 
 

VISITES A DIRECCIÓ. Cal demanar hora. Tf.: 977 31 76 14 
 
CALENDARI REUNIONS DE CLASSES (1r. trimestre) 
 

Les reunions de classe es realitzaran per VC, a les 17.00 h. de la tarda. 
 
 

PARVULS 3 anys Dilluns 21 de setembre a les 17 h 

PÀRVULS 4 anys Dimecres 16 de setembre les 17 h 

PÀRVULS 5 anys Dijous 17 de setembre les 17 h 

CICLE INICIAL- 1r. Divendres 18 de setembre a les 17 h 

CICLE INICIAL- 2n. Dijous 17 de setembre a les 18 h 

CICLE MITJÀ- 3r.  Dimarts 15 de setembre a les 18 h 

CICLE MITJÀ- 4t. Dimecres 16 de setembre a les 18 h 

CICLE SUPERIOR- 5è. Dijous 17 de setembre a les 17 h 

CICLE SUPERIOR- 6è. Dimarts 15 de setembre a les 17 hores. 

 
 
AVISOS VARIS 
 
CIRCULARS D’INFORMACIÓ I AVISOS 
 

La via de comunicació ràpida amb les famílies és a través de l’app WHATSAPP. 

CANVIS D’ADREÇA 

En cas d’haver canviat de domicili o bé el número del telèfon, preguem ho comuniqueu a l’Escola (a 
l’Administrativa) en el menor temps possible, per tal d’actualitzar l’agenda. 

ESMORZARS 

Creiem que per un bon rendiment escolar és important que els alumnes vinguin a l’Escola ben 
esmorzats. 
L’hora del pati és per trencar la gana, no per atipar-se i després no tenir gana a l’hora del dinar. 
Si porteu carmanyola CAL POSAR-LI EL NOM. Us demanem que NO porteu l’esmorzar embolicat amb 
paper d’alumini. 
Us demanem que col·laboreu amb nosaltres no deixant que els alumnes portin cap tipus de 
llaminadura i llepolies a l’Escola. 
 
ANIVERSARIS 
Aquest curs no celebrarem els aniversaris com hem fet fins ara. No es poden portar pastissos ni 
begudes. Els mestres a les classes ja ho celebraran d’alguna manera que no sigui d’alimentació. No 
està permès repartir entre els companys cap tipus de llaminadures. 

COMUNICATS DE MALALTIES 

Es demana amb insistència s’informi a l’Escola de l’aparició de polls, fongs de piscines i altres paràsits 
contagiosos que observeu en els vostres fills, per poder avisar la resta de pares. 

MEDICAMENTS 

Si és necessari que l’escola subministri algun medicament només es farà si va acompanyat de la 
prescripció mèdica i autorització familiar. Demaneu la butlleta d’autorització a direcció o al tutor/a 
en cas de necessitar-la. 
 

 



VOLUNTARIS- VOLUNTÀRIES 
Aquest curs, com que no es poden realitzar festes comunitàries, no demanem cap voluntari per a fer 
els pastissos. 

MÒBILS , JOGUINES I ALTRES APARELLS ELECTRÒNICS 

No és permesa l’entrada a l’escola de mòbils, joguines i altres aparells electrònics, com per exemple: 
game-boy, cotxets, ninetes, àlbums de cromos, cromos, material per fer polseres, ... En cas contrari, 
seran requisats pels mestres i retornats als pares o mares personalment. L’escola no es fa responsable 
de la pèrdua o robatoris que hi puguin haver.  

DELEGAT/DELEGADA DE CLASSE 

Demanem que un pare o mare sigui el delegat/ delegada de la classe del seu fill/filla, per agilitzar les 
relacions família-escola. 
Si esteu interessats en ser-ho, el mateix dia de la reunió de classe ho comuniqueu als tutors/ tutores 
del vostres fills/filles. 
 
COMPORTAMENT DELS ALUMNES 
Si algun alumne/a rep tres avisos per mal comportament o similar, per part dels mestres, quedarà 
exclòs d’anar a les excursions o colònies  previ avís a les famílies, o el que es cregui oportú en aquell 
moment, i havent passat el cas pel Consell Escolar.  
Si algun alumne/a fa malbé el mobiliari escolar o similar de manera exprés, se li farà pagar l’import del 
desperfecte previ avís a les famílies i havent passat el cas pel Consell Escolar. 
 
RELIGIÓ/ ENSENYAMENTS ALTERNATIUS 
Les famílies que, per al curs vinent (2021-2022),  vulguin canviar l’opció de religió a ensenyaments 
alternatius (o a la inversa) cal que ho notifiquin a direcció i per escrit, durant el tercer trimestre del 
curs actual (2020-2021). Els canvis només es poden fer al tercer trimestre del curs anterior. 
 
AJUTS I BEQUES 
S’informarà oportunament mitjançant una circular que rebreu a casa. 
A la pàgina web del centre hi trobareu la informació corresponent.  
 

GESTIÓ ECONÒMICA DE LES ACTIVITATS, SORTIDES I MATERIAL COOPERATIU DE CLASSE. 
Les sortides, colònies i altres activitats estan gestionades pel professorat del centre i aprovades pel 
Consell Escolar (si se’n poden fer) 
El procediment és que les famílies feu l’ingrés al número de compte que se us lliura, no més tard del 
límit marcat. Cal portar el justificant i lliurar-lo al tutor/a del centre. 
El material escolar, l’adquirirà el centre amb règim cooperatiu de classe.  
Aquest curs el material és individual pel tema COVID-19 i la higiene. 
 
ÚS D’IMATGES D’ALUMNES 
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en la Constitució es fa necessari, prèviament a la 
publicació d’imatges, l’autorització dels pares o tutors legals. Aquest se signa quan es fa la matrícula.  
Si teniu intenció de canviar d’opinió respecte a la decisió que vàreu prendre, ho heu de comunicar a 
direcció durant el 3r. trimestre del curs vigent. 
Pàgina web de l’escola:  

www.agora.xtec.cat/ceip-celiaartiga/ 
PROTECCIÓ DE DADES 
En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica de protecció de 
dades 15/1999 de 13 de desembre) us informem que les dades que ens heu facilitat seran incloses en 
la nostra base de dades i només s’utilitzaran en l’àmbit de l’Escola 



PREVENCIÓ DEL TABAQUISME 
Es prohibeix la venda i el subministrament de productes del tabac, i també fumar en totes les 
dependències dels centres docents, els serveis educatius i altres centres dependents del Departament 
d’Educació. 
 
BIBLIOTECA 
Aquest curs no farem préstec de llibres, de moment, a causa del COVID-19. 
 
ENTRADA DE GOSSOS 
No està permesa l’entrada de gossos a l’escola. Si és necessari entrar-los, cal que els agafeu i els pugeu 
al vostre coll. 
 
ENTRADA DE BICICLETES 
No està permesa l’entrada i circulació de bicicletes pel recinte de l’escola mentre hi ha alumnes. 
 
ÚS DE BAMBES AMB RODES I LLUMS. 
No és permès l’ús de bambes amb rodes ni llums. Desconnecteu-ho en entrar a l’edifici de l’escola. 
 
FUNCIONAMENT WHATSAPPS GRUPS FAMÍLIES. 
Us demanaríem que del grup de whatsapps de pares i mares de la classe en féssiu un ús educatiu. 
Creiem que hi ha un abús de quantitat de missatges innecessaris, i sovint poca o nul·la reflexió sobre 
on arribarà el que deixes dit sense pensar-hi gaire. Aquests grups tenen una utilitat enorme per a cites 
esportives o altres events, aclariments diversos i convocatòries concretes. 
 
NENS QUE ARRIBEN TARD SENSE JUSTIFICANT 
Els nens que arribin tard i no porten justificant es queden a la bibliopati fins la següent sessió. 
 
GARATGE ESCOLA 
Recordeu que hi ha un senyal de prohibit el pas amb cotxe a l’entrada de l’escola pel carrer Mont Caro. 
 
APARCAMENT COTXES 
Recordeu que està prohibit aparcar damunt les voreres. Si més no, no aparqueu just davant la porta 
d’entrada de l’escola perquè dificulta l’entrada i sortida de les persones.



SERVEIS DE L’A.M.P.A 
 

QUOTA ANUAL DE L’AMPA i PER FAMÍLIA� 20 € 
 

Cal pagar a: 
 

• Direcció  

• BBVA. ES56-0182-5402-1102-0173-7050 

JUNTA DE L’AMPA DEL CURS 20-21 

 
PRESIDENTA Laura Calavera 

VICE-PRESIDENTA Meridiana Loureiro 

SECRETÀRIA Isabel Gavilán 

TRESORERA M. Ester Perales 

VOCAL Laeticia da Silva 

VOCAL Dani Zapata 
 

HORARI D’ATENCIÓ 
 

Aquest curs, si us heu de comunicar amb l’AMPA, hon podeu fer a través de: 
 

- 977317614. 
- ampaceliaartiga@gmail.com 

 
SERVEIS I ACTIVITATS QUE OFEREIX 
 
 SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (de 7:45 a 9 h.) 
 
S’ofereix per als alumnes els pares dels quals inicien la seva jornada laboral abans de l’inici de les 
activitats lectives.  
El servei també és obert a famílies que el necessitin esporàdicament. 
 
Inici: Dimarts 15 de setembre del 2020 
Fi:  Dimarts 22 de juny del 2021 
 
Les portes NO s’obriran abans d’aquesta hora. 
 
Els alumnes que facin ús d’aquest servei han d’entrar per la porta del garatge dels mestres. Totes les 
altres portes estaran tancades. 
 
ALUMNES QUE ESMORZEN A L’ACOLLIDA MATINAL: 
Cal que portin Tetra Briks individuals, tant de la llet com dels sucs, i cereals amb bossetes individuals o 
entrepanets. Concretar a inici de curs amb la monitora del servei. No ha de quedar res de menjar. El 
que sobri, s’ho emporten. 
A partir de les 8:30 els alumnes que facin ús d’aquest servei, ja han de venir esmorzats de casa. 
  

ALUMNE FIX: 
Preu alumne fix a partir de les 7:45 h:...........  2.5 € 
Preu alumne fix a partir de les 8:30 h.:........... 1.5 € 
 
ALUMNE ESPORÀDIC: es considera esporàdic l’alumne que no arriba a la meitat dels dies del mes. 
Preu alumne esporàdic:..................................  3.5 €  
Preu alumne esporàdic a partir de les 8:30 h.: 2.0 € 



SERVEI D’ACOLLIDA DE MIGDIA (de12:30 a 13:15 h.) 
 
S’ofereix ½, ¾  hora per als alumnes els pares dels quals acaben la jornada més tard de les 13 h. El 
servei també és obert a famílies que el necessitin esporàdicament. 
 
Inici: Dilluns 14 de setembre del 2020 
Fi: Dimarts 22 de juny del 2021 
 
ALUMNE FIX: 
Preu alumne fix :............................................  1.5 € 
 
ALUMNE ESPORÀDIC: es considera esporàdic l’alumne que no arriba a la meitat dels dies del mes. 
Preu alumne esporàdic:..................................  2.0 €  
 

Els familiars que vinguin a buscar els alumnes que facin ús d’aquest servei han d’entrar per la porta del 
garatge dels mestres. Totes les altres portes estaran tancades. 
 
Heu de comunicar a direcció si fareu ús d’aquest servei. 

 
 
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 

 

Inici: Dilluns 14 de setembre del 2020 
Fi: Dimarts 22 de juny del 2021 
 
Si la família és sòcia de l’AMPA: 
 

Preu alumne fix:................... 6.33 € 
Preu alumne esporàdic........ 7.15 € 
ALUMNE ESPORÀDIC: es considera esporàdic l’alumne que no arriba a la meitat dels dies del mes. 

 
Aquest curs no s’ha de portar res de material, a causa del COVID-19. 
 
Cal comunicar a les 9 h. del matí,  si el vostre fill/a es queda al menjador aquell dia (alumnes 
esporàdics). 

Funcionament del menjador 

 

• L’AMPA té a disposició el Reglament del menjador. 

• Les monitores del menjador tenen tots els telèfons dels nens i nenes que es queden al menjador.  

• L’últim dia del mes rebreu els menús que hi haurà el proper mes, via WHATSAPP 

• L’últim dia de mes rebreu la notificació del cost del menjador del mes que ha acabat. Podreu pagar a 
direcció o a BBVA. 

• Si teniu algun dubte del què mengen els vostres fills/filles, parleu directament amb les monitores del 
menjador 

• Si el comportament del vostre fill o filla no és l’adequat per estar en un menjador, rebreu l’avís i si es torna a 
repetir serà expulsat esporàdicament o permanentment. 

• Qualsevol tema referent al menjador, no dubteu a parlar-ho amb les monitores del menjador. 

• Telèfon mòbil: 649754935 

 
* La família que no estigui al corrent del pagament de la quota del menjador NO   PODRÀ FER ÚS 
D’AQUEST SERVEI. 

 
 
 



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

Inici de les activitats: Dilluns 5 d’octubre de 2020 
 
Aquest curs es fan: zumba, bàsquet i taekwondo. 
 
 

 

NOTÍCIES D’INTERÈS: 

 

• ROBA 
 

Els xandalls, pantalonets, samarretes i bates han de ser les obligatòries per l’escola. Les podreu trobar 
 

o Confeccions SEIBE. Plaça del Víctor. REUS 
 

 
Dessuadores, gorres: AMPA 
 
Samarreta groga escola: DIRECCIÓ 
 

• DIVERSOS 
 

No és permès de portar cap aparell electrònic (mòbil, game-boy,  consoles,...), ni cap tipus de joguina 
infantil a l’escola, ni cromos ni altre tipus de material que pugui portar problemes entre els alumnes. Es 
requisaran i s’hauran de recollir personalment pels pares. Si es portessin, serà sota responsabilitat del 
mateix alumne i família 

 
NO SOCIS DE L’AMPA: 
 
Les famílies que NO són sòcies de l’AMPA i gaudeixen d’algun SERVEI organitzat per l’AMPA, se’ls 
augmentarà el preu del servei en un 21%. 
 
 



PISTES  
PER FER UN BON CURS 
 
 
 

Què he de fer a l’escola: 
 
- Apuntar a l’AGENDA totes les coses que he de fer. 
- Prendre amb la motxilla només els llibres o quaderns que necessito per treballar a casa: la teva 

esquena t’ho agrairà !!! 
 
 

Què he de fer a casa: 
 
- Buscar un lloc CÒMODE, SILENCIÓS i ben IL·LUMINAT per a estudiar i treballar. 
- Comprovar que tinc tot el que necessito (llapis, goma, colors, quaderns,...) 
- Abans de començar a treballar consultar l’AGENDA i marcar aquelles feines que vaig acabant. 
- CADA DIA dedicar un temps a l’estudi i a fer els exercicis. 
- Demanar a algú que em pregunti allò que estic estudiant o bé em revisi el treball que he fet, em 

servirà de control. 
- Abans d’anar a dormir: preparar la motxilla amb tot el que necessito l’endemà a l’escola. 
 
Important per tenir el cos i la ment en forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
- MENJA correctament, i a les hores adequades. 
- Procura fer ESPORT 
- Si no et trobes bé i tens febre, avisa als pares o al teu tutor o tutora. Millor que et quedis a casa 

recuperant-te. 
- DORM el temps suficient, pel matí no et costarà llevar-te i arribaràs puntual a l’escola. 
- MAI NO APRENGUIS RES QUE NO ENTENGUIS; procura comprendre allò que estàs estudiant. 
- Consulta, pregunta, però fes les coses PER TU MATEIX. 
- Estudiar bé és una feina llarga i difícil, però NO IMPOSSIBLE. 
 
Altres recomanacions 
- Aventura’t en el món de la lectura i si tens una estona busca un lloc tranquil per llegir una mica 

cada dia. 
- Si navegues per la pàgina de www.edu365.cat, trobaràs moltes propostes d’activitats per practicar 

tot allò que vas aprenent. 
 
 

 


