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Benvolgudes famílies us fem arribar noves informaci ons d’aquest curs: 

 

_______________RECORDEM____________________________________________ 

 

ENTREGA DE D’INFORMES 3r TRIMESTRE  I DOCUMENTACIÓ PEL CURS 

VINENT 

L’entrega d’informes del 3r trimestre, més documentació necessària pel curs vinent 

(calendari escolar, llistats llibres i material, tasques estiu notificacions AMPA...) es durà 

a terme, tal com havíem fet en cursos anteriors, fora d’horari lectiu. 

El dia 27 de juny de 9h a 14h  s’atendrà des de tutoria, a les famílies, per fer entrega 

de la documentació pertinent i comentar el que sigui necessari tant dels informes com 

de la resta de documentació. Per tal de poder-nos organitzar i no fer cues d’espera, des 

de tutoria es gestionarà el llistat d’hores de citació en franges de 10 minuts. Per això, 

rebreu una primera citació, per l’aplicació dinantia o bé per l’agenda, a proposta del 

tutor/a per a poder ajustar el màxim l’ordre de reunions consecutives. Per qualsevol 

dubte poseu-vos en contacte amb el tutor/a dels vostres fills. 

OBSERVACIÓ: Excepcionalment, l’entrega de notes a P3 , es farà el dia 20 de juny de 

les 10’45h a les 14’30h.  

 

 

 



 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
L’informatiu 3 de les famílies 18-19                    ESCOLA EL CUCURULL           Roda de Berà 

- 3 -

LLISTAT DE LLIBRES DE LECTURA A CICLE SUPERIOR_____ ________________ 

Durant el curs, amb la ½ hora de lectura diària, i en concret les sessions de Club de 

Lectura a Cicle Superior (5è i 6è) continuem amb una experiència molt enriquidora tant 

per l’alumnat com pels mestres ja que podem expressar les nostres opinions envers la 

lectura i les situacions que se’n deriven. Això permet millorar l’expressió oral i també la 

comprensió, a més d’ampliar el repertori de vocabulari individual. 

 Els llibres del CL són prescriptius i recomanats però, amb l‘objectiu que l’alumnat hi 

participi encara més, els mestres de cicle superior fan petites presentacions d’un llistat 

de llibres proposats, dels quals l’alumnat en farà tria. D’aquesta tria en sortirà la llista de 

llibres de lectura pel curs vinent que trobareu afegida al llistat de llibres de text per l’any 

que ve. 

La selecció de llibres de lectura s’ha fet tenint en compte criteris literaris com: tipologies 

diverses de lectures (novel·la, conte...), classificació segons temàtica (clàssics, 

contemporània...). Es tracta d’oferir-los un ventall de lectures adients a la seva edat, 

gustos i donar-los oportunitat de treballar a través del Club de lectura on la conversa hi 

és totalment present.  

ACABAMENT SEP NL MATEMÀTIQUES I LLENGÜES 

El dia 7 de juny, divendres , serà l’últim dia de SEP no lectiu de llengües i 

matemàtiques per als alumnes de 5è i 6è. 

_______________________HEM FET_______________________________________ 

 

SIMULACRES D’EVACUACIÓ- PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE  

Com cada any, a l’escola, posem en pràctica el Pla d’emergència del centre docent,  

que consisteix en activar  i  executar el simulacre d’evacuació. 

Els simulacres d’evacuació són necessaris per a dur a la pràctica el funcionament i la 

millora del pla d’emergència i crear uns hàbits correctes de comportament per afrontar 

una situació d’emergència sense improvisacions.  
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Us informem que hem dut a terme el 2n simulacre d’evacuació, sense previ avís,  la 

setmana passada. Els resultats han estat molt satisfactoris i agraïm el treball fet per 

part de l’alumnat, el personal docent i no docent del centre i la Policia Municipal. La 

valoració feta pel claustre amb les dades específiques del simulacre es fan arribar al 

Departament d’Educació, l’Ajuntament (secció regidoria d’educació i secció Policia 

Local, així com el Consell escolar del centre.  

_____________________________S’ESTÀ COENT___________________________ 

 

ACTIVITATS DE FINAL DE CURS I COMIAT ALUMNAT DE 6è _______________________                           

Ja estem organitzant el final de curs des de fa dies! Les activitats seran les següents: 

1. Dimecres 19 de juny de les 18h a les 19’30h- Fes ta de comiat del curs 

(obert a totes les famílies) 

Aquest dia celebrarem tots junts, famílies, nens i mestres,  l’acabament del curs. 

Per a l’ocasió tindrem als porxos i pati de l’escola diferents tallers organitzats i 

subvencionats per l’AMPA i l’escola amb el suport de les famílies i monitors, 

adreçats a totes les edats (petits i grans). També gaudirem de servei de bar per 

part d’AMPA . Junts de P3 a 6è, passarem una bona estona! 

Entre l'Ampa, pares i mares delegats i el personal docent i no docent de l'escola, 

s'està organitzant la festa final de final de curs. 

Hi haurà una diversitat de Tallers per gaudir amb els vostres fills i filles. 

Necessitarem 2 o 3 voluntaris per muntar els espais dels Tallers i 2 o 3 voluntaris 

mes per desmuntar. 

Per muntar s'hauria d'estar a l'escola entre les 17 i 17.15 h i per desmuntar de 

19.30 a 20.30 h. 

Demanem també que si podeu porteu a l'escola estris de cuina (que no feu servir 

i que no es puguin trencar, és dir ni vidre ni porcellana), per un dels tallers que 

es farà aquell dia. 
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Hi haurà servei de Bar i  els jocs es faran entre les 18 h i les 19.30 h. 

A part del voluntariat, us animem a que veniu per gaudir un any més d'una gran 

festa de comiat. 

Els voluntaris, informeu als vostres pares Delegats de classe per poder 

organitzar-nos. 

Els tallers que tindrem seran:  

1. fer xapes personalitzades 

2. pintura 

3. bombolles de sabó especials 

4. pinta cares o maquillatge 

5. Juguem amb els pares  

6. Bijuteria comestible (amb cereals) 

7. Tatoos 

8. Henna 

9. Cars 

10. Inflables  

 

 

2. A les 20’30-21h Sopar de comiat de 6è (per a les  famílies de 6è) al Casino 

Municipal 

Les famílies de 6è i l’escola estem organitzant un sopar per acomiadar als 

alumnes i mestres que han estat formant part de la vida escolar dels alumnes. 

Farem entrega d’orles i d’altres sorpreses!!!  

 

3. Divendres 21 de juny: Jocs d’aigua tradicionals 

Com cada curs acabem l’últim dia lectiu escolar amb els jocs d’aigua que 

preparem els mestres per a tots els nens i nenes de l’escola.!! 

Agraïm a Cuina-gestió i l’AMPA que ens convidaran a l’esmorzar!! 

  

Properament us farem arribar un tríptic explicatiu .  
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HORARIS JORNADA INTENSIVA ________________________________ 

Us recordem que el dilluns dia  10 de juny, d’acord amb el calendari escolar, s’inicia la 

jornada intensiva que comprèn  fins  el 21 de juny, ambdós inclosos. L’horari és de ¾ 

de 9 (8’45h) a ¾ d’1 (12’45h). 

Els alumnes de transport no usuaris de menjador, agafaran el bus a les 13’30h i el 

usuaris de transport i menjador, a les 14’30h 

Els alumnes usuaris, només de menjador acaben a les 14’45h. 

ACTIVITATS AMPA JORNADA INTENSIVA I CASAL SETMANA D E SANT JOAN___ 

Us informem, de part de l’AMPA, que no hi ha prou inscrits pel casal de Jornada 

intensiva, per tant els inscrits podeu passar pel mostrador de l’AMPA a recuperar els € 

de la inscripció. L’Horari d’AMPA és dilluns de 9 a 9’30h i dimecres/divendres de 16’30h 

a 17h. 

Les inscripcions al casal de Sant Joan s’amplien fins el dia 12 de juny. 

 

 

Estiu   vida   familia  mar   aigua  

amics   riure  somniar  mullar-se   

estimar   relax   esport   migdiada  

 

 

 

 

Roda de Berà, 3 de juny de 2019 


