
ESCOLA NOSTRA LLAR- SABADELL 
 

REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 

COLLA DE PETITS P-3 
 

 
 

 

OBJECTIUS. Desenvolupar les capacitats següents en els alumnes: 
 

 
1- Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la 

coordinació, adonant-se de les seves possibilitats. 
 

2- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se 
formant una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres. 
 

3- Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions 
quotidianes i sentir-se segur i acollit. 
 

4- Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats 
matemàtiques bàsiques. 
 

5- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents 
contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos 
llenguatges. 
 

6- Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de 
curiositat i respecte. Participar gradualment en activitats socials i 
culturals. 

 
7- Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, 

identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència. 
 

8- Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la 
resolució pacífica de conflictes. 
 



9- Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin 
cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap 
a la integració social. 

 
 

 

MESTRES DEL GRUP CLASSE 
 

Tutories Roser Culleré i Marien Parcerisa 

TEI Maite Mas 

Psicomotricitat Roser Culleré, Marien Parcerisa i Maite Mas 

Música Sílvia Carbonell 

Suports Maite Franco 

Educació Especial i SIEI Maribel Bros, Mireia Suelves i Maria Aran 

 
 
 

HORARI D’ESPECIALITATS 
 
• Dilluns matí: Psicomotricitat P3-A i P3-B 

 

• Divendres tarda: Música P3-A i P3-B 

 
 

SORTIDES 
 

 

 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r  TRIMESTRE 

Matí 

 

• Coneixement: 
 

Trenet del Parc Catalunya 
(12/11/19) 
 

• Rondalles: 
 
Contes d’ombres de la 
Sherezade (2/12/19) 
 

 

• Lúdica: 
 

Parc Catalunya (3/04/20) 
 
 
 

 

• Lúdica: 
 

Plaça Vallès (A concretar) 
 

 

• Experimentació: 
 

“XipXap” al Safareig de la Font 
 Nova (25 i 26/05/20) 
 

• Descoberta : 
Taller un món per tots (a 
concretar) 
 

Dia 
sencer 

 
 

 

• Coneixement: 
 

Granja Palaudàries 
         (17/03/20) 
 
 

 

• Artística: 
 

Fundació Miró (A concretar) 
 

• Activitat 
psicomotriu: 
 

Platja Vilanova i la Geltrú 
(3/06/20) 
 

 

 

Falta concretar la sortida relacionada amb el projecte del nom de la classe i la 
relacionada amb el projecte interdisciplinar. 

 



COM PODEN INCIDIR LES FAMÍLIES EN EL TREBALL 
ESCOLAR 

 
• Sent conscients de que sou els primers educadors dels vostres 

fills/es. 

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

• Donant responsabilitats i afavorint l’autonomia dels nens/es. 

• Portant-ho tot ben marcat amb el nom i cognom del nen/a. Les 
peces de roba amb una beta per poder penjar-les bé al penjador. 

• Valorant els treballs realitzats. 

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

• Dedicant temps a la conversa i estant amb els nens/es. 

• Col·laborant amb les activitats proposades a l’escola. 

• Explicant als alumnes les informacions que porten de casa, per tal 
de que siguin ells els comunicadors de les informacions. 

• Respectant les normes i l’organització de l’escola. 
 

AVALUACIONS 
 

• Al llarg del curs rebreu dos informes: un a finals de gener  i  l’altre  al 
mes de juny. 

 

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
 

• S’atendrà a les famílies de P3A i P3B els dijous de 12’30 a 13’30 amb 
cita prèvia. 

 

• Correu electrònic: P3@escolanostrallar.cat 
 
      
Sabadell, 9 d’octubre del 2019 


