
ESCOLA NOSTRA LLAR 2020-2021 

TERCER, UN CURS 
DIFERENT 



⚫ LAURA REDONDO – TERCER A 
⚫ ESPAI: AULA segon pis 

 
 

⚫ M.TERESA MIMÓ – TERCER B 
⚫ ESPAI: AULA segon pis 

 
 

⚫ MARIBEL BROS – TERCER C 
⚫ ESPAI: AULA D’ART 

 
 

  

L’EQUIP DE REFERÈNCIA 



⚫EL GRUP DE CONVIVÈNCIA FARÀ TOTES 
LES MATÈRIES AMB L’ADULT DE 
REFERÈNCIA, EXCEPTE: 

 

⚫EDUCACIÓ FÍSICA: XAVI SANCELEDONIO. 

⚫ANGLÈS: LÍDIA ORTIZ 

ELS ESPECIALISTES 



⚫ASSIMILAR ELS HÀBITS D’HIGIENE I SEGURETAT 
PER LA PREVENCIÓ DE LA PANDÈMIA.  

⚫ Potenciar la responsabilitat de cada infant tant per les 
coses personals com les col·lectives. 

⚫Aconseguir un clima de tranquil·litat i un ambient 
agradable i distès a la classe. 

⚫Assolir hàbits d'atenció. 

⚫Valorar les actituds positives i saber fer crítica 
constructiva quan aquestes no ho són. 

 

OBJECTIUS DEL CURS (PERSONALS) 



⚫ Respectar el torn de paraula, les idees i intervencions 
dels altres. 

⚫Manifestar amb confiança les pròpies necessitats, els 
desitjos i les opinions. 

⚫ Posar èmfasi en el treball personal i en el de grup, 
intentant afavorir que hi hagi un clima de 
col·laboració en els treballs grupals. 

⚫Mantenir la classe com un espai agradable, net i 
ordenat. 

OBJECTIUS DEL CURS (PERSONALS II) 



⚫ Interessar-se activament per l'aprenentatge i 
perfeccionament de la lectura i l’escriptura. Veure la 
funcionalitat d'aquestes i les possibilitats que ens 
ofereixen. 

⚫ Introduir l’ortografia arbitr{ria. 

⚫ Exercitar la lletra lligada. 

⚫ Fomentar el raonament matemàtic. 

⚫ Interessar-se per la recerca i investigació en totes les 
àrees. 

OBJECTIUS CURRICULARS 



⚫Acompanyar en el procés de creixement personal dels 
vostres fills i filles, educar des dels valors i avançar en 
la vessant acadèmica. 

⚫Valorar i acompanyar els diferents ritmes 
d’aprenentatge i maduratius de l’alumnat. 

⚫Generar un entorn agradable i confortable per tal que 
es pugui generar aquest procés. 

OBJECTIUS DE L’EQUIP DOCENT 



⚫ Els deures estan pensats per acompanyar el que es va 
treballant a l’escola. Per això, setmanalment, hi haur{ 
activitats per fer a casa.  

⚫ Les activitats poden estar orientades a tota la classe o 
bé a alguns alumnes en concret. 

⚫Habitualment us els donarem en divendres per 
lliurar-los dilluns o dimarts (us avisarem). 

⚫NO ENS/ELS ANGOIXEM ni ens hi barallem! 

⚫Habitualment seran d’EMAT, de TDI o del quadernet 
de llengua (sistematització en previsió d’un nou 
confinament). 

ACTIVITATS PER FER A CASA 



⚫ Ser conscients que sou els primers agents educadors 
dels vostres fills i filles i que, per tant,  la col·laboració 
mútua és imprescindible per afavorir el creixement 
integral dels infants. 

⚫Col·laborar en el seu procés d’aprenentatge aportant 
materials, participant en algunes activitats (enguany 
de manera indirecta), respectant les normes i 
l’organització de l’escola. 

⚫ Tenir cura de NO portar l’infant a l’escola si presenta 
qualsevol símptoma compatible amb la pandèmia. 

OBJECTIUS DE LES FAMÍLIES 



⚫ Farem les sortides que puguem sempre respectant els 
grups de convivència. 

⚫ Les colònies, més endavant veurem si són viables. 

⚫ La majoria són de Ciutat i Escola (Sabadell). 

⚫US ANIREM INFORMANT UNA VEGADA ESTIGUIN 
CONTRACTADES I EN FUNCIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE 
LA PANDÈMIA. 

SORTIDES 



⚫Donar pautes de conducta i hàbits similars als de 
l’escola. 

⚫Atorgar responsabilitats als infants a casa. 

⚫ Portar totes les pertinences ben marcades. 

⚫ Tingueu molt en compte els horaris de dormir, TV... 

⚫Dediqueu temps a la conversa i l’acompanyament. 

⚫ Superviseu, si s’escau, l’agenda. 

⚫Vetlleu per tal que carpeta, llibreta i llibre d’EMAT 
tornin a l’escola el dia que està previst.  

LA IMPORTÀNCIA DEL BINOMI 
FAMÍLIA-ESCOLA 



⚫ Rebreu 3 informes durant el curs. 

⚫ Les reunions es faran telem{ticament. L’horari és els 
dijous de 12,30 a 13,30. 

⚫ ENGUANY CAL PORTAR: 

⚫ 1 maxi-rotlle de paper de cuina. 

⚫ L’esmorzar en carmanyola (no en paper d’alumini). 

⚫ 1 cantimplora o ampolla d’aigua reutilitzable. 

⚫ 1 bosseta de paper amb nances per guardar la mascareta 

⚫ 1 mascareta de recanvi. 

ALTRES INFORMACIONS  



⚫CAL PORTAR MASCARETA NETA A DIARI. 

⚫ Enguany NO es poden portar regals d’aniversari. 

⚫Només podran utilitzar els lavabos de tercer amb tot 
el que això implica de logística i hàbits. 

⚫ És imprescindible que prengeu la temperatura cada 
dia als vostres infants abans de venir a l’escola. 

⚫ En cas de detectar algun símptoma al centre (febre, 
tos, mocs, mal de coll, mal de cap, dolor muscular, 
etc) s’engegar{ el protocol previst pel Departament i 
se us avisarà. Cal que vingueu amb celeritat.  

ALTRES INFORMACIONS 



⚫ Els espais de patis estaran parcelats i seran rotatius. 

⚫Des de l’escola s’est{ treballant per si cal fer un nou 
confinament. En aquest cas treballarem amb el 
classroom, l’EMAT i els quadernets de llengua. 

⚫ Tindreu acompanyament dels mestres per tal 
d’alleugerir al m{xim la situació, que esperem que no 
es repeteixi. 

⚫ ENTRADES PER LA PORTA DEL GIMNÀS (vehicles) 
a les 9:10h i a les 15:10h. 

⚫ SORTIDES a la mateixa porta a les 12:40h i al pati a les 
16:40h. 

ALTRES INFORMACIONS 



⚫CAL QUE TORNIN A L’ESCOLA LES LLIBRETES, 
CARPETES I ARXIVADORS QUE US VAM DONAR A 
FINAL DE CURS. 

⚫Cal portar una bata per art. 

⚫ Si la situació ho permet, enguany marxarem de 
colònies. Us anirem informant! 

 

⚫MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ I 
COL·LABORACIÓ! 

ALTRES INFORMACIONS 


