
ESCOLA NOSTRA LLAR 

 

 

REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES 

  
                    COLLA DE MITJANS. TERCER DE PRIMÀRIA 

 
 

 

OBJECTIUS 

DELS  ALUMNES 
 

1. Mantenir el clima de tranquil·litat, confiança  i ambient agradable a la classe. 

2. Adquirir hàbits d'atenció, actituds positives i de crítica constructiva. 

3. Potenciar la responsabilitat i el respecte. 

4. Potenciar el treball cooperatiu, col·laboratiu i individual. 

5. Fomentar l'autonomia i l’aprendre a aprendre. 

 

DELS MESTRES  

1. Acompanyar en el procés educatiu dels vostres fills i filles segons els diferents ritmes 

d’aprenentatge i maduratius dels alumnes. 

2. Generar un entorn agradable perquè es pugui donar aquest procés.  

 

DE LES FAMÍLIES 

1. Ser conscients que sou els primers educadors dels vostres fills i filles. 

 

 



MESTRES DEL CURS 

 

TUTORIA 3r A Alba Dalmases 

TUTORIA 3r B M.Teresa Mimó 

Llengua anglesa Pilar Olalla 

Llengua castellana Alba Dalmases i M.Teresa Mimó 

Educació Física Xavi Sanceledonio 

Música Sílvia Carbonell 

Matemàtiques Alba Dalmases i M.Teresa Mimó 

Taller d’escriptura Alba Dalmases i M.Teresa Mimó 

Tallers d’art Anna Farriol, Alba Dalmases i M.Teresa Mimó 

Taller de comprensió Alba Dalmases i M.Teresa Mimó 

Taller d’escriptura Alba Dalmases i M.Teresa Mimó 

Taller d’ortografia Anna Farriol, Alba Dalmases i M.Teresa Mimó 

Taller de lectura Alba Dalmases i M.Teresa Mimó 

Taller d’investigació Alba Dalmases, M.Teresa Mimó i Pilar Vidal 

SEP-Nouvinguts Júlia Berenguer i M.Teresa Mimó 

Educació Especial Núria Serra 

Tutoria/Rotllana Alba Dalmases i M.Teresa Mimó  

 

COM TREBALLEM? 

 

Llengües 

- Llibretes  

- d’expressió escrita. Inclouen textos models, esborranys, escrits, correccions,... 

- Dictats/Dictados. Els dictats en llengua catalana es fan setmanalment. 

- En castellà es faran esporàdicament. 

Les llibretes arribaran a casa al final de cada trimestre i hauran de tornar a l’escola el primer dia del 

proper trimestre. 

 

Matemàtiques 

Bosseta d’EMAT, Matijocs, material divers i quadern de fitxes. 

 

TDI. Els material que ens faci falta segons els projecte.  

- En els projectes d’investigació elaborem per a cada tema uns dossiers o també altres formes de 

presentació. Un cop acabats, se’ls emporten. 

 

Rotllana: és un espai que serveix per la cohesió dels dos grups. Es treballen les normes, la 

planificació setmanal, es tracten temes d’interès, etc. 

 



Educació física: és necessari portar la roba i calçat adequat, així com la bossa amb la samarreta de 

recanvi i la tovallola. 

 

Art: és necessari portar una bata i la carpeta que s’entregarà a final de curs. 

 

A final de curs, es farà un àlbum amb totes les feines.  

 

Es farà una exposició oral oberta a les famílies on hi sou tots convidats. 

 

 

ELS DEURES/AGENDA 

 

- Preparació de dictats, textos escrits,  exposició oral, poesies…   

- Realització d’algun exercici concret d’alguna àrea. 

- Cerca d’informacions per algun tema treballar. 

- Etc 

 

Ús de l’agenda escolar com a eina d’organització, seguiment dels deures i 

comunicació família-escola.  

 

LES FAMÍLIES HI PODEN COL·LABORAR 

 

● Donant pautes de conducta i  hàbits iguals o semblants als de l’escola. 

● Donant responsabilitats. 

● Valorant els treballs ben fets. 

● Tenint molt en compte els horaris de dormir, TV, ... 

● Dedicant temps a la conversa i estant amb els nen/es. 

● Supervisant l’agenda. 

 

AVALUACIONS 

 

Al llarg del curs rebreu els resultats tres vegades: a finals de desembre, al març i el darrer al juny. 

 

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

 

Els dijous de 12,30 a 13,30 es per poder atendre a les famílies. 

El correu 3@escolanostrallar.cat és el mitjà de comunicació família-escola i viceversa. 

 



 

SORTIDES 

 

 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 
 

 

 

 

Matí/tarda 

5-10-18  La sala 
Miguel Hernández 
“LaiKa” 
 
20-11-18 Teatre en 
anglès (a l’escola) 
“Magic Myths” 

18 i 25-1-19 Lego 
Wedo (robòtica)  
 

Activitat projecte 
interdisciplinari 
(a concretar). 

Trobada esportiva a les 
pistes d’atletisme (a 
concretar) 
 

22 i 23 -5-19 Visita a 
l’Ajuntament  de 
Sabadell. 
 

“Relata”.Concurs de contes 
sobre la discapacitat 
intel·lectual. (a concretar) 

 
 

 

 

 

Tot el dia 

4-10-2018 Sortida de 
cohesió de la colla de 
Mitjans (Bosc de Can 
Deu)) 
 
29-10-18 Volcans 
d’Olot 
 
5-12-18 Mines de sal 
de Cardona. 
 

11-3-19 Masquefa- 
Treball dels amfibis. 
 

Jornada esportiva a les 
pistes d’atletisme (a 
concretar) 

 

 
 
  Sortida col·lectiva de la 
colla de Mitjans (a 
concretar) 

 
 

                                                Sabadell, 9 d’octubre de 2018 


