
RESUM DE LA REUNIÓ D’INICI DE CURS DE 3r
● Mestres i especialistes de tercer:

Ed. Física: Joel Cherta
English: Sara Cervera
Espai Art: Gessamí Margalef
Arts&Crafts: Esther Marsal
Educació Especial: Chusa Chico i Sara Romero
Educadora: Lídia Bertomeu
Tutories:

3r A Esther Marsal   tercer.a@escolasantjordi.net
3r B Sara Cervera    tercer.b@escolasantjordi.net
3r C Elena Vercher   tercer.c@escolasantjordi.net

● Horaris d’entrada i sortida: porta Oest (Av U d’octubre, costat
Onada), de 8:55 a 9:10, l’entrada i a les 14.00h la sortida pels
porxos. Recordar que si tenen germans/es petits/es l’entrada i la
sortida es farà per la porta assignada al nen/a més petit/a. Per a
l’autorització de recollida de germans cal omplir-ne l’autorització.

● Actualització en els canvis de telèfons i correus electrònics i
disponibilitat màxima per si hem de trucar.

● Esmorzars: esmorzaran a l'aula 10 minuts abans de sortir al pati.
Portar aigua en una ampolla. Dimecres esmorzars saludables (Pla
de Fruita).

● Materials a les aules: aquest any podem guardar el material a
l'aula. Cada dia han de portar l'agenda, la carpeta de gomes i
l'estoig.

● Revisió d'agendes diàriament.

● Ús de la mascareta i mesures Covid al centre:
A l’aula es segueix amb l’ús de la mascareta; cal que en portin alguna
de recanvi. A l’aula hi haurà gel per netejar-se les mans a l’entrar i sortir



i abans d’esmorzar. Revisar el llistat de comprovació de símptomes
abans de sortir de casa (febre o febrícula, tos, dificultat per respirar,
congestió nasal, mal de coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar o
dolor muscular).

● Sortides: es faran sortides per l’entorn proper i, si és possible i la
situació Covid ho permet, realitzarem sortides amb autobús
(pendents de concretar).

● Autoritzacions: es poden demanar a secretaria les autoritzacions
per marxar sols i l’autorizaió de marxar amb terceres persones.
Cal entregar-ho a la tutora corresponent.

● Apunts i novetats sobre l’horari de tercer:
Lectura diària de 9-9.30
L’hora de “cat/cast” on es treballen diferents tipologies textuals (ús del
Drive de l’alumne).
“Genius hour”: medi en Anglès
Espai Art: música i plàstica
Arts&Crafts: plàstica en Anglès
Ed. física: cal portar el necesser
Mates/escacs: el grup es divideix en dos i quinzenalment faran sessió
d’escacs o resolució de problemes/taller de mates.

● Eines digitals:
Drive
Classroom
Telegram: canal d’informació de l’escola

*Situació digital: es procurarà que tot l’alumnat disposi d’un dispositiu i
wifi per poder-ne fer ús.


