RESUM REUNIÓ INICI DE CURS
Curs: 4t Primària
PROFESSORAT
Tutora 4tA
Ester Marsal

Anglès
Sara Cervera

Religió
Sílvia Antoli

Tutora 4tB
Sara Cervera

Ed. Física
Joel Cherta

Arts & Crafts
Ester Marsal

Tutora 4tC
Mª Jesús Garcia

Música/Plàstica
Gessamí Margalef

Ed. Especial
Maite Bartolomé

Audició i llenguatge
Olímpia de la Iglesia

APUNTS SOBRE L’HORARI





9-9.30h lectura: individual, en parelles, col·lectiva, en veu alta (Certamen de lectura en veu alta),
seguiment del Pla Lector de l’escola. Portar llibres de casa per la biblioteca d’aula.
Mates/escacs: una de les sessions -> desdoblament de grup: mig grup fa escacs i l’altre resolució de
problemes.
Medi: una de les sessions és per Projecte de la classe.
Cat/Cast: una de les sessions es dedica al treball de les diferents tipologies textuals.

SORTIDES ESCOLARS
-

1r trimestre
Visita Comissaria de
Mossos d’Esquadra
Consorci d’Aigües de
l’Ampolla

2n trimestre
- Show in English
(pendent de concretar)

-

3r trimestre
Camp d’Aprenentatge de
Flix: anellament d’ocells

AVALUACIÓ
NA: No Assoliment

AS: Assoliment Satisfactori
AN: Assoliment Notable
AE: Assoliment Excel·lent
ALTRES PUNTS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE
Es prega puntualitat a l’entrada (9.00h) i a la sortida (14.00h).
Els alumnes de 4t que vagin acompanyats a casa hauran de ser recollits a la porta gran de l’entrada de
l’escola.
Hi ha fulls d’autorització a disposició dels pares per tal que els alumnes puguin marxar sols, acompanyats
de germans i/o terceres persones autoritzades.
Les faltes d’assistència de l’alumnat s’han de justificar al mestre tutor sempre, mitjançant, per exemple,
l’agenda de l’alumne.
Reunions dels mestres amb els pares de l’alumne: dilluns de 14-15h o dijous de 15-17h (via prèvia
notificació a l’agenda).
Celebració d’aniversaris a l’aula: és opcional. S’ha de portar, si cal, tovallons i gots per tots els companys
de classe. No es poden portar targes d’invitació a l’escola.
Dia de la fruita a l’escola: dimecres. Pla de Consum de Fruita a les escoles.
Es recullen taps per un projecte solidari.
Administració de medicaments: queda totalment prohibit, almenys que l’alumne presenti un certificat del
metge.

