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Ordre del dia 

1. Objectius 

2. Organització 

3. Deures 

4. Sortides 

5. Avaluacions 

6. Com podem incidir les famílies en el treball escolar? 

 

1.Objectius 

Alumnes 

• Desenvolupar l’autonomia personal, ja que som a la colla de grans. 

• Consolidar hàbits de comportament i saber estar a l’aula. 

• Fomentar el treball de qualitat tant a l’escola com a casa. 

• Fer un bon ús de l’agenda escolar. 

• Afavorir la cohesió de nivell. 



Mestres 

• Acompanyar en el procés educatiu dels vostres fills i filles, educar des dels 

valors i des de la vessant acadèmica. 

• Valorar i atendre els diferents ritmes d’aprenentatge i maduratius dels alumnes. 

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

 

Famílies 

• Ser conscients que sou els primers educadors dels vostres fills/es. 

• Fer el seguiment de l’agenda. 

• Demanem el vostre compromís, il·lusió i confiança.  

 

2.Organització 

Mestres del grup classe 

4t A i B 

• Àgora, valors i tutoria (Noemí i Mercè) 

• Anglès i science (Pilar O.) 

• Català  (Noemí i Mercè - suport Xavi) 

• Mates (Noemí i Mercè) 

• Tallers matemàtics (Noemí, Mercè i Cristina) 

• Taller d’investigació (Noemí i Mercè – suport Xavi) 

• Art (Noemí, Mercè i Neus) 

• Música (Sílvia Carbonell) 

• Educació Física (Xavi)  

• Atenció a la diversitat (Maribel, Mireia i Pilar C.) 

• Castellà (Mercè) 

 

Llibretes i dossiers 

• Llibretes d’expressió escrita, dictats i matemàtiques. 

• Dossiers de Tdi. 

 

Comunicació  (Diferents canals) 

• Entrevistes: demanades per mestres o famílies (dijous de 12.30h a 13.30h). 

• Agenda: agenda escolar i de classe.  

• Correu electrònic: 4@escolanostranostrallar.cat 

 

 

mailto:4@escolanostranostrallar.cat


3.Els deures 

• Diferenciem els deures de les feines per acabar. En el primer cas van adreçats a tots 

alumnes i en el segon cas a aquells que no els ha donat temps d’acabar-los a classe. 

• Els alumnes han d’escriure a l’agenda els deures i feines el dia que s’han de lliurar. 

• Generalment es deixa com a mínim un dia entre la data de demanda i lliurament dels 

deures. 

• Esporàdicament hi haurà deures de música i d’anglès. 

 

4.Sortides  

 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r  TRIMESTRE 
 
 
 
 
 

Matí 
Tarda 

• Teatre en anglès 
           Lloc: Escola.     
           Data: 20 /11/2018 
 

• Artística:Laika 
Lloc: La Sala 
Data: 5/10/2018 

 

• Anglès: Visita guiada 

      Lloc: Casa Duran 
      Data: 19 i 26 /2/2019 
 
• Música:Un instrument 

anomenat orquestra. 
Lloc: Farándula 
Data: 23/01/2019 
 

• Esmorzar Primavera  
Lloc: Parc Catalunya 
Dia: 12 /4/2019 

 
 
 

 

Dia 
sencer  

• Sortida Cohesió Colla 
    Lloc:La salut 
    Dia:21 /9/2018 
• Sortida Cohesió Nivell 
    Lloc:La salut 
    Dia:21 /9/2018 
• TDI 
    Lloc:Catalunya en 

miniatura   (Torrelles de 
Llobregat)       

    Dia: 6/11/18 
• TDI. Estudi del Relleu. 
    Lloc: Puiggraciós 
    Dia:23/10/2018 

  

• TDI. Observatori Pujalt 

Lloc: Pujalt (Anoia) 
       Data: 27 /2/2019 

 
• Artística 

Lloc: Museu Picasso 
Dia: 6/2/2019 

• TDIColònies (Prehistòria).  
Lloc: Camp Aprenentatge la 

Noguera 
Dies:20, 21 i 22 /3/2019 
 

• TDI. Jardí Botànic 
Lloc: Blanes 
Dia: 205/2019 
  

 

 

*Sortida lligada al projecte de l’escola durant el segon trimestre. 

5.Avaluacions 

• Al llarg del curs rebreu tres informes: a finals de desembre, al març i al juny. 

 

6.Com podem incidir les famílies en el treball escolar? 

Generar un hàbit de: treball, estudi i escolta qualificant el temps de dedicació: 

• Seguiment de l’agenda escolar i ajudar a planificar les sessions de treball i estudi. 

• Aprofitar moments com el cap de setmana per preveure les feines programades. 

• Tenir molt en compte el volum d’extraescolars, horaris de dormir, i l’ús d’ordinadors, 

mòbils, tauletes, etc. 

• Reforçar un vincle positiu amb l’entorn escolar, especialment amb 4t. 


