
REUNIÓ D’AULA DE 3r
CURS 2019-2020



Tutors i mestres especialistes
• María José Plass: 3r A
• Noemí Font: 3r B
• Sara Ladera i Núria Montells: Anglès
• Carme Rossell: Educació física i castellà
• Joan Sala: Música
• Esther Garcia: Religió
• Queca Hosta: Plàstica
• Aurora Cruz, Dina Abizanda, Núria Montells: 

Suport



 Autonomia i iniciativa      
personal
● Tenir cura del material propi i del comú.

● Càrrecs d’aula.

● Adquirir hàbits d’ordre i de gestió de les diferents activitats 
(arxivador, carpeta, deures, agenda, calaix, guixeta...

●  Desenvolupar hàbits de treball, tant individuals com 
d’aprenentatge en equip.

● Rutines: llengua i matemàtiques.







Agenda

• Cal anotar-hi bé els deures (pel dia que toqui).

• És el mitjà de comunicació entre la família i 
l’escola

• L'alumne l’ha de portar sempre. 

• És aconsellable que els pares, de tant en tant, la 
vagin mirant. 

• Els pares han de signar les comunicacions.



     Avaluació



Atenció a la diversitat
● Suport educatiu personalitzat 

 (SEP) 

● Desdoblaments 
i grups reduïts 

● Racons de treball 



Projectes

● Aquest curs continuarem amb l’aprenentatge 
basat en projectes (A.B.P.) 

● En certs moments demanarem la col·laboració 
de les famílies.

● Aquest curs treballem CLIL, el medi en anglès.







Sortides 
1r trimestre

14 de 
novembre Anem al teatre: “Nàufrags” La Massa Vilassar de 

Dalt

18 de 
desembre

Taller Et veig, em veus I visita guiada
 

Museu Picasso

2n trimestre

12 de febrer Aprenent d’estampador i Visita guiada
MEP

(Museu estampació de 
Premià de Mar)

27 de març Anem al teatre: “Refugi” La Massa Vilassar de 
Dalt

3r trimestre

5  de maig  Anem al teatre: “Pirates i bruixots i altres bitxos” La Massa Vilassar de 
Dalt

22 de maig Teatre en anglès Ateneu de Vilassar de 
Mar

14 de maig Taller de contacte amb diferents animals 
CRAM

(Centre de recuperació 
d’animals marins de  

Premià de Mar)

5 de juny Can Vandrell: De convivència Sant Feliu de Buixalleu



Autoritzacions i pagaments

● Els pagaments de les excursions i sortides s’han 
de fer domiciliats.

● Es pagaran totes les sortides del curs en tres 
terminis, un per trimestre. 



Recordatori  normes  de  
funcionament

• Cal seguir les normes d’inici de curs quant a puntualitat, 
justificació de faltes d’assistència, roba per educació física, 
autorització de medicaments,  comunicació de malalties.

• Evitar que els alumnes portin qualsevol cosa que els pugui 
distreure: material escolar, joguines, etc. 

• Cal que les bates de plàstica vagin marcades amb el nom.
• Cal que els alumnes portin a la classe un bidonet d’aigua.
• No han de portar llaminadures a l’escola per celebrar el 

seu aniversari



Relació família-escola
                                                                       

                                                   - Es lliuren tres informes, un per trimestre.

- Entrevistes família-escola:

         dilluns de 13  a  14 h.



Què podem fer des de casa?
● Si hi ha deures, animar-los a 

fer-los de manera autònoma

● Dedicar 15 o 20 minuts diaris a 

llegir o fer jocs matemàtics 

● Participar  en l’aportació de material 

o fonts d’informació pels projectes.

● Dedicar petites estones per conversar sobre les 
inquietuds, neguits i fets que viuen a l’escola.



Podeu veure aquesta presentació 
al bloc d’aula del nostre WEB:

http://www.escoladelmar.cat


