
REUNIÓ DE FAMÍLIES 2019/20 

 

PRESENTACIÓ 

Tutores:                    4t A Susanna Ribas 

                                 4t B Óscar Lozano 

Educació Física:   Marta Colillas 

Música:    Cristina Saura 

Educació Especial:  Marta Prats  

Anglès:    Núria Suñer  

Religió:    Laura Camins 

 

ENTREVISTES 

Susanna Ribas:  dimarts de 12:30h a 13:30h. 

Óscar Lozano:   dimarts de 12:30h a 13:30h. 

Altres professors/es: hores convingudes. 

 

NORMATIVA DE L’ESCOLA 

• Assistència: cal justificar totes les absències per escrit amb una 

nota a l’agenda. 

• Puntualitat: els retards es contemplaran a l’informe. 

• Autoritzacions: paracetamol, drets d’imatge i sortides. 

• Excursions: fer els pagaments dins els terminis establerts i 

avisar, si cal, al menjador. 

• Medicaments: per subministrar-los en horari escolar cal 

autorització de la família escrita a l’agenda i recepta mèdica. 

• Targeta de la Seguretat Social: imprescindible donar una 

fotocòpia a la tutora. 

• Bates: opcional, només per plàstica. 

• Aniversaris: es poden portar una o dues llaminadures. 

• Mocadors de paper: dins de la motxilla. 

• Llibres socialitzats: anglès i castellà. Cal tenir-ne cura. 

• Llibres personals: a les àrees de català, matemàtiques  i anglès. 

• Comunicats: via correu electrònic i agenda. Cal verificar amb 

freqüència si n’hi ha i llegir-los per estar actualitzats/des. 

 
 



 
HÀBITS ESCOLARS 

Els hàbits són unes pautes de comportament que ajuden als nens/es a 

estructurar-se, a orientar-se i a formar-se millor. L’adquisició dels 

diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin 

una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l’adquisició 

dels nous aprenentatges. 

 

HÀBITS SOCIALS 

 Saludar a les entrades i sortides de l’escola i de la classe, fent 

ús d’un vocabulari específic (bon dia, bona tarda, fins demà) i 

d’un bon comportament (trucar a la porta abans d’entrar...) 

 Demanar les coses amb educació i donar les gràcies. 

 Saber escoltar a la persona que estigui parlant en aquell 

moment. 

 Respectar i demanar el torn de paraula. 

 Adequar el to de veu en funció de la situació. 

 Tenir cura dels altres i d’un mateix: utilitzar el diàleg per 

resoldre conflictes. 

 Respectar les diferències entre els uns i els altres. 

 Anar tranquils pel passadís i per l’escola sense molestar als 

altres. 

 Reconèixer i valorar l’esforç a tots els nivells. 

 Seure correctament a la cadira. 

 Tenir cura del material, del mobiliari i dels diferents espais. 

 Adequar el vestuari en funció de l’activitat i el lloc. 

 Recollir i guardar les coses personals al seu lloc. 

 No arrossegar les cadires. 

 Posar bé les cadires abans de sortir. 

 Recollir i guardar els diferents materials. 

 Ajudar els altres companys i companyes. 

 

HÀBITS DE TREBALL 

 Utilitzar l’agenda. 

 Agafar bé el llapis.  

 Acabar els treballs començats. 

 



 Dedicar el temps necessari a casa per fer deures, estudiar i 

preparar el material. 

 Planificar el temps fora de l’escola per tal de treure-li el 

màxim rendiment. 

 Col·locar correctament les feines a l’arxivador o carpeta. 

 Presentar la feina de forma neta i polida.  

 Posar el nom i la data a les diferents feines. 

 Aprendre a treballar en grup i de forma cooperativa. 

 Treballar sense molestar els companys o companyes. 

 Respectar els treballs dels altres i entendre que cadascú 

evoluciona diferent. 

 Revisar el treball i rectificar les errades. 

 Aprendre per sí mateix, superar-se i no copiar dels altres. 

 Reconèixer l’esforç com un valor. 

 Compartir la responsabilitat de la feina comuna. 

 

COM ORGANITZEM EL GRUP CLASSE 

El grup classe constitueix un àmbit d’experiència fonamental en els 

processos d’ensenyament–aprenentatge, així com en la socialització. 

 

Treball individual 

En activitats concretes (proves, dossiers...) en què es vol 

conèixer l’evolució de cadascun dels nens/es per separat. 

 

Treball en petit grup i/o parelles 

S’utilitza amb l’objectiu de fomentar la responsabilitat personal, 

la col·laboració i els hàbits socials. S’utilitza el treball en grups 

cooperatius a la majoria d’àrees, sobretot als projectes de medi. 

 

Racons  

El treball per racons és una proposta metodològica que 

consisteix en delimitar, dins de l’aula, diferents espais on els 

alumnes poden realitzar de manera simultània diferents 

activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic. 

 

 



Es desenvolupen amb només mig grup. Per això, permeten una 

certa flexibilitat en el treball dels nens/es, una millor adequació 

al ritme de cadascú i una atenció més individualitzada per part 

de la mestra. Mitjançant els racons, els nens/es aprenen a 

observar, explorar, manipular, experimentar, descobrir, crear, 

ajudar als altres… 

Poden realitzar activitats autònomament, amb d’altres companys 

o amb l’adult. 

 

Racons de Llengua Racons de Matemàtiques 

• Jocs de llengua 

• Lectors/e i 

escriptors/es 

• Millorem l’ortografia 

• Parlem bé 

• Jocs matemàtics 

• Mesurem 

• Calculem 

• Pensem i resolem 

 

 

Desdoblaments 

Es treballa amb mig grup a les àrees d’informàtica,   castellà i 

anglès. Mentre mitja classe fa aquestes àrees la resta d’alumnes 

fa problemes matemàtics, català o racons. 

 

                Objectius d’aquests desdoblaments 

 Atendre millor la diversitat de l’alumnat. 

 Respectar el ritme en els aprenentatges. 

 Adaptar els mètodes d’ensenyament-aprenentatge a les 

característiques del grup.  

 Afavorir l’atenció i concentració creant un clima tranquil. 

 

 

 

 

 

 

 



Medi natural i social 

El Coneixement del Medi es treballa a través de projectes.  

Partint dels coneixements previs dels alumnes i dels seus 

interessos, estudiem els temes fent recerques i/o experiments i 

elaborant diferents tipus de materials (esquemes, dossiers, 

mapes conceptuals, resums...) ja sigui de manera individual o 

amb grups cooperatius. S’introdueix l’ús dels Chromebooks. 

 

 

COM PODEU AJUDAR ALS VOSTRES FILLS/ES? 

- Proporcionant un clima de seguretat i d’afectivitat. 

- Estimulant l’autonomia. 

- Respectant el dret a equivocar-se. 

- Estant emocionalment tranquils. 

- Ajudant-los a organitzar-se i a pensar com resoldre els problemes. 

- Valorant: el treball de l’escola, l’ esforç i el progrés. 

Cal… 

- Fer deures en un espai tranquil. 

- Acordar l’horari de treball. 

- Intentar que no facin més d’una activitat alhora. 

- Dormir les hores adequades. 

- Menjar bé. A l’escola és important que vinguin havent esmorzat. 

- No tenir massa activitats després de l’escola. 

 

En el context de la família es combinen les exigències amb l’estimació, 

els reptes amb els ajuts i l’alè per afrontar-los, les dificultats amb el 

reconeixement d’haver-les superades, l’orientació envers la feina ben 

feta amb la possibilitat d’equivocar-se, l’estímul cap a l’autonomia amb 

la seguretat que proporciona saber que hi ha persones que t'estimen i 

que estan disposades a ajudar quan fa falta. 

I.Solé “Les pràctiques educatives familiars” ,dins del llibre “Psicologia de 

l’Educació” C. Coll. Universitat Oberta de Catalunya 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA. 
CURS 2019-20 
 

Benvolgudes famílies: 

 

Us informem de l’horari i de l’equipament que 

han de portar els vostres fills i filles per a realitzar les activitats de 

l’àrea d’educació física a l’escola. 

 

No serà necessari que portin les sabatilles xines ja que la majoria de 

les sessions les farem a l’exterior. 

 

Els nens i nenes de C.M. (3r i 4t) es dutxen després de realitzar 

les activitats físiques, per tant cal que portin en una bossa: 

 

- Roba interior de recanvi. 

- Una samarreta de recanvi. 

- Tovallola. 

- Estris de neteja personal: sabó de bany, xancletes per la 

dutxa, pinta o raspall. 

 

La dutxa és una activitat necessària que han de fer tots els nens i 

nenes per tal de treballar els hàbits higiènics i la cura del cos. Si algun 

alumne no es pot dutxar un dia determinat, cal que els pares ens feu 

arribar una nota escrita a l’agenda. Per evitar refredats, durant l’època 

que faci fred, no deixarem que es mullin el cap. 

 

En cas que l’alumne estigui malalt i/o lesionat i considereu necessari 

que no realitzi la sessió d’educació física, caldrà que també ens feu 

una nota a l’agenda per comunicar-nos-ho. 

 

Els dies d´Ed. Física cal que els nens/es portin calçat esportiu i roba 

esportiva per a realitzar l’activitat. 

 

HORARIS: 

 

4t A: Dimarts matí 

4t B: dimecres tarda 

 

 

 

 

 


