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Estimades famílies, 

   Aquest curs els vostres fills/es començaran una nova etapa “cicle mitjà d’educació 

primària”. Us avancem algunes informacions del vostre interès:  

 

HORARI ESCOLAR :  

 matí (9h a 12.30h) i tarda (15h a 16.30h). 

 Es prega puntualitat a l’hora d’entrar i sortir. Les faltes d’assistència i retards s’han de 

justificar via agenda o telefònica. 

  

AUTORITZACIONS: 

 Drets d’imatge. 

 Autoritzacions per  marxar sols (a partir de 3r). 

 Medicaments: ens caldrà la recepta mèdica i l’autorització dels pares amb l’horari i dosi per 

administrar. 

 Polls o llémenes: si algun alumne/a en té no podrà venir a l’escola. Agraïm que ens 

ho informeu. 

 

DEURES 

“Pensem que és important no sobrecarregar als alumnes de deures. A l’aula intentarem deixar sempre 

una estona per poder-los fer amb els companys/es. Si no aprofiten el temps se’ls enduen a casa”. 

• Deures reforç: puntualment poden tenir deures per reforçar aspectes de les diferents àrees. 

• Deures fixes: Dictats de paraules recorda, redaccions, comprensions lectores, operacions 

matemàtiques. 

 

L’AGENDA 

 Tenen una agenda on han d’apuntar els deures, controls o material que han de portar en el dia 

establert; en ella també hi haurà un apartat amb els resultats  d’avaluació on apareix la nota 

numèrica dels controls i que la família ha de signar.  

 Les comunicacions entre família i mestres es fan al final de l’agenda a l’apartat de 

comunicacions. Allà, també hi posarem les justificacions d’absències i retards, a més de 

facilitar-nos el  justificant mèdic pertinent, si s’escau. 
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ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS: 

 Aniversaris. Es portaran galetes per compartir amb els companys/es a l’aula. 

 Atenció a les famílies. Sempre que calgui els tutors, o bé la família, podran sol·licitar una 

entrevista via agenda. L’horari de reunió dels tutors és: Dilluns de 12:30h a 13.30h 

 No cal portar cap material. El primer dia de classe les mestres donaran tot el material 

necessari (agenda escolar, llapis, colors, estoig, carpeta amb separadors, llibretes,...). 

 

 Material socialitzat i estoig. Part del material serà d’ús compartit (llapis de colors i 

retoladors) i a banda és donarà a cadascú un estoig, el mateix per a 3r i 4t. El material 

necessari es donarà des de l’escola i no caldrà, per tant, portar res de casa.  

 

 Llibres socialitzats. En iniciar tercer els alumnes rebran els llibres de medi natural i social, 

matemàtiques, llengua catalana i castellana. Hauran de tenir cura d’aquests llibres perquè els 

hauran de retornar a final de curs en bon estat. Els llibres quedaran a l’aula de manera habitual  

i, puntualment, si és necessari, poden portar algun a casa.  

 

 Motxilla. De manera habitual els alumnes portaran al llarg del curs una carpeta de separadors, 

l’agenda, llibretes i els llibres que calguin. Optativament poden portar una cantimplora. 

 

 Educació física. El dia d’educació física caldrà portar una samarreta de recanvi, una tovalloleta 

petita i sabó. Roba i sabates esportives pel bon funcionament de l’activitat. Cabells llargs 

recollits.  

 

 Flauta. A tercer els alumnes començaran les classes de flauta a l’àrea de música. La mestra de 

música donarà una flauta a cada nen/a el primer dia de classes. La flauta no es podrà endur a 

casa, quedarà guardada a l’aula.  

 

SORTIDES i activitats complementàries 

 Nutrexpa a Parets del Vallés (2-10-19) 

 Museu de les matemàtiques (13-02-20) 

 Trobada esportiva 

 Taller de música  

 Teatre a la biblioteca  “Niti el lleó” 

 Educació Viària 

Desitgem que fer entre tots aquest curs molt 

especial!  


