
Curs 2020-21 



TUTORIES I ESPECIALISTES 

• 1r A.-  Ana G. 

• 1r B.-  Lídia Q.  

• 1r C.-  Berta L. 

• 2n A.-  Cristina P.        

• 2n B.- Anna M. 

• ANGLÈS.- Dulce L. 

• EDUCACIÓ FÍSICA.- Mestres del cicle 

• MÚSICA.- Berta M. 

• AUXILIAR ED.ESPECIAL.- Anna  B. 

• SUPORT COVID.- Elisa D. 

• PSICÒLEG EAP.- Joana F. 

 



ENTRADES I SORTIDES 
 • 1r Matí: 8.55h /12.20h. Tarda: 14.55h / 16.20h. 

• 2n Matí: 9h /12.30h. Tarda: 15h / 16.30h. 

Aquest curs surten en diferent horari per evitar aglomeracions al carrer i a 
l’escola. Es prega puntualitat ja que si no s’arriba en aquest horari s’ha 
d’esperar a que surtin els altres.  

 

• PORTA  L’entrada i la sortida serà per la porta dels “petits” del carrer Joan 
XXIII. 

• COM HO FAREM?    

 ENTRADA: a la porta del carrer es posarà gel hidroalcohòlic abans de pujar a la 

classe i pel matí, es prendrà la temperatura (cal prendre també la temperatura a casa 
abans de venir a l’escola). És OBLIGATORI entrar a l’escola amb la mascareta posada 
correctament. S’ha d’entrar i pujar mantenint les distàncies amb els altres infants. 

 SORTIDA:  Les famílies han d’esperar al carrer mantenint la distància    de 

seguretat, NO PODEN ENTRAR A L’ESCOLA.  Les mestres donaran els infants un per 
un a la porta de petits. Per tal que les sortides siguin més segures i dinàmiques, 
eviteu fer cap comentari a les mestres que no sigui molt urgent. Procureu utilitzar 
l’agenda o el correu electrònic.  

    

 

 

 

 

  

 



 

• Agenda. Els nens i nenes portaran l’agenda a casa cada dia, 
aquesta és l’eina de comunicació entre escola i família. Recordeu 
revisar-la habitualment i signar totes les comunicacions. 

     Tenir els telèfons i les persones autoritzades al dia.  

 

• Correu electrònic:  Aquest curs cada docent tindrà un correu 
electrònic que podeu fer servir per comunicar-vos. És important 
que els reviseu  periòdicament per si rebeu alguna comunicació 
per part de la tutora del vostre fill/filla.  

 

 

COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 



• CARPETA BLAVA:  Es portarà a l’escola cada dilluns amb els 
deures fets a casa i romandrà a l’escola fins que es tornin a 
enviar deures.  Les circulars aniran dins la carpeta. 

• CARPETA VERMELLA: es quedarà a l’escola dins del calaix per 
les feines diàries.  

• Bata.  La bata de plàstica es portarà a casa els divendres que 
s’hagin fet servir.  

• Esmorzars. Saludables i adequats. Evitar ultra processats 
com la pastisseria industrial  i no portar  sucs i làctics 
envasats. Només poden portar la seva aigua individual dins 
de la motxilla.  
 

 



• Educació física. Xandall, si pot ser el de l’escola, i 
bambes. Aquest curs es farà l’educació física en un 
dia les 2 sessions.  Trobareu l’horari a l’agenda.  

  

• Aniversaris. No es poden repartir invitacions a dins 
del centre. A Primària no es fan celebracions amb 
menjar.   

    No portar llaminadures ni joguines. 

 

 



• Medicaments. Cal portar la recepta del metge i 
l’autorització dels pares. 

• Llibres i material. Tot etiquetat amb el nom del nen 
a la tapa del davant a baix a la dreta. 

• Estoig. Les famílies heu d’anar revisant el material 
periòdicament per si li falta algun estri. Tot ha d’anar 
amb el nom.  

• Portar un paquet de tovalloletes i  

    paquet de mocadors. 

 



NORMES COVID-19 

• Mascareta: És obligatòria a tots els espais de 
l’escola. 

• Es recomana portar una bosseta amb un 
recanvi de mascareta a la motxilla. 

• Portar una ampolla d’aigua petita, per evitar 
anades al lavabo. 

• Durant el dia hi haurà diferents torn per rentar 
mans. 



Sortides 

 
Degut a la situació que vivim al 1r trimestre no hi haurà 

cap sortida. Qualsevol novetat us la farem arribar.  

 

 



ÀREES CURRICULARS 
 

LECTURA 
 Cada setmana tenim 2h i mitja dedicades a la 
lectura  
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
• Exercicis d’expressió i comprensió oral. 
• Treball sistemàtic de sons. 
• Exercicis d’expressió escrita. 
• Exercicis de comprensió lectora.  
• Grafisme. 
• Lectura setmanal(deures). 

 



LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 
• Exercicis d’expressió i comprensió oral. 
• Exercicis de comprensió lectora.  
• Exercicis d’expressió escrita. 
• Grafisme. 
  
LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS 
• Exercicis d’expressió i comprensió oral. 
• Escriptura de paraules (amb suport). 
 
MATEMÀTIQUES  
• Numeració, operacions, mesura, estadística, 

geometria, problemes i càlcul mental. 
 



CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL  

• Els éssers vius: persones, animals i plantes. 
Tecnologia i vida quotidiana. 

• L’escola, la família, el carrer i els transports, el poble i 
la ciutat, el paisatge i el pas del temps. 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA (MÚSICA I PLÀSTICA) 

• Volum, dibuix, pintura i  tècniques plàstiques. 

• Ritme, melodia, audicions, cançons 

 i actituds. 

 



EDUCACIÓ FÍSICA 

• Habilitats i destreses bàsiques, expressió corporal, 
jocs, higiene i salut… 

 

ALTRES 

• Cinema, religió, ed. en valors socials i cívics, tutoria. 

 



AVALUACIONS I INFORMES 
• L’avaluació és contínua.  

• Es fan observacions al llarg dels trimestres però 
també es faran petites proves  

• Es lliurarà un informe escolar cada trimestre i un 
informe acadèmic de final de curs (normatiu). 

• Degut a les circumstàncies actuals, les entrevistes 
personals es faran, sempre que es pugui, 
telemàticament o per telèfon.  

 



RECORDEM! 
 • Valors i normes de convivència. Marcar límits: els hi dóna 

seguretat. No sobreprotegir i si supervisar. 
  
• Habilitats i actituds d’esforç i treball, individual i col·lectiu. 
  
• Autonomia personal, coeducació i respecte vers la 

diferència.  
 
•  Responsabilitat: augmenta l’autoestima. 
  
• Coherència entre pares i mares. 
 
• Diàleg. 

 



• La pàgina web i el nostre blog 

https://agora.xtec.cat/ceip-joan23-terrassa/ 
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