
Benvingudes i benvinguts!



Equip docent

● Tutora de 6èA: Núria González
● Tutora de 6èB: Glòria Sallés
● Tutora de  6èC: Carme Iglesias
● Especialista d'anglès: Alba Pagès
● Especialista d'ed. física: Sergio Pozo 
● Especialitats de música: Mariví Riera
● Referent de diversitat: Mireia Argemí
● Vetlladora: Eva Molina 



Funcionament del curs
● Puntualitat entrades (9:00 i 15:00) i sortides (12:30 i 16:30) per la porta de Mas Colomé.

● Recollida d’alumnes fora d’horari: cal avisar al tutor/a per escrit. CAL JUSTIFICAR TOTES LES 
ABSÈNCIES I NO PODEN MARXAR SOLS.

− Intentar fer coincidir la recollida de l’alumne amb les hores de pati, per tal d’evitar interrompre 
la classe (de 10:30 a 11h).

● En cas que algun/a alumne/a es descuidi algun material a l’aula (carpeta, agenda, jaqueta, 
esmorzar...) no es podrà tornar a pujar a les classes a recollir-ho.

● Marxar sols: a partir de 4t els alumnes podran marxar sols de l’escola a les hores de sortida.    
CAL SIGNAR AUTORITZACIÓ.

● L’horari d’atenció al públic de secretaria és de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 17.

● Per avisos o consultes sobre el menjador i acollides, cal trucar a la Rosa (Telèfon: 670.65.17.26)

● Per avisos o consultes sobre extraescolars, cal parlar amb l’AMPA (correu: 
ampagueraudeliost@gmail.com)

● Per avisos o consultes sobre el Consell Escolar (correu: consellescolar@gdl.cat)

● Web de l’escola: www.gdl.cat (informacions diverses, blocs...)

mailto:ampagueraudeliost@gmail.com
http://www.gdl.cat/


Funcionament de 6è
● Web de l'escola, bloc de nivell, drive i google classroom.
● Matemàtiques: Seguim amb l'ús de les tauletes com a eina de 

treball. Es continuarà treballant amb material didàctic per fer més 
significatiu l'aprenentatge.  

● Deures: Ús de l'agenda electrònica. Nota a l'agenda per cada falta 
de deures. Cal revisar les agendes. 

● Teatre musical: School of Rock
● Espais d’aprenentatge
● Pla de Treball
● Punts Estrella
● Els dies d’Educació Física són:

− 6èA: Dimecres de 15 a 16:30h
− 6èB: Dimecres d’11 a 12:30h
− 6èC: Dimarts d’11 a 12:30h



Atenció a la diversitat

● Tutories personalitzades.
● Treball cooperatiu.
● Desdoblament d’anglès.
● SEP: dijous de 12:30 a 13:15h.
● Codocència de dos mestres a l’aula.
● Diferents agrupaments de treball.
● Educació especial.



Projectes

● PRIMER TRIMESTRE:
● El cos humà: l'aparell reproductor (repàs de la resta d'aparells).
● El regne vegetal.

● SEGON TRIMESTRE:
● El regne animal.
● Edat moderna i Revolució industrial.

● TERCER TRIMESTRE:
● Espanya i Europa (conjuntament amb l’àrea d’anglès).



Sortides i Activitats Culturals

● Pendents d'aprovació per part del Consell Escolar

● SORTIDES
● 1r trimestre: Sortida de música: Flamenkat (4 de novembre)
● 2n trimestre: Geocàting

● COLÒNIES
● Tamarit (del 8 al 10 de juny) 

● ACTIVITATS CULTURALS
● Pendents de confirmar



Calendari i festes
● FESTES TRADICIONALS

- Castanyada: 31 d'octubre

- Sta. Cecília: 22 de novembre 

- Concerts de Nadal: setmana del 13 al 17 de desembre 

- DENIP: 28 de gener

- Carnestoltes: 25 de febrer

- 2ª Pasqua: 6 de juny  

- Sant Jordi: setmana del 18 al 22 d'abril 

- Final de curs: 22 de juny

● SETMANA CULTURAL
- del 7 al 21 de juny (coincidint amb la jornada intensiva) 



Reunions Família - Escola

● Entrega d'informes (al desembre i al juny).
● Reunions telemàtiques i/o telefòniques amb les famílies.
● Sempre que calgui, ja sigui a demanda de les famílies o dels 

mestres: 

− Núria González 6è A: Dijous de 15:45 a 16:30h
− Glòria Sallés 6è B: Dijous d’11:45 a 12:30h
− Carme Iglesias 6è C: Dijous de 15 a 15:45h



DUBTES

● Qualsevol dubte o pregunta escriviu un correu a les 
següents adreces electròniques: 

● 6è A gdl2010A@gdl.cat
● 6è B gdl2010B@gdl.cat
● 6è C gdl2010C@gdl.cat

MOLTES GRÀCIES

mailto:gdl2010A@gdl.cat
mailto:gdl2010B@gdl.cat
mailto:gdl2010C@gdl.cat


BON CURS!


