
Benvingudes i benvinguts!



Equip docent

● Tutora de P4 A: Verònica Ros

● Tutora de P4 B: Begoña Rodríguez

● Psicomotricitat: les tutores

● Música: Maria Maymó

● Anglès: Laura Exposito

● Mestra d’atenció a la diversitat: Mireia Argemí

● Mestra de reforç: Mireia Goméz i Laura.

                         



Funcionament del curs

●Puntualitat entrades i sortides: 9h a 12.25h, 15h i 16.25h.

●Recollida d’alumnes fora d’horari: cal avisar al tutor/a per escrit 
i a secretaria. CAL JUSTIFICAR TOTES LES ABSÈNCIES.

●Servei de biblioteca: aquest curs sí que es farà però més 
endavant.

.Per parlar amb secretaria o l’equip directiu és necessari 
demanar cita prèvia.

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

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

http://www.gdl.cat/


Us recordem que pel bon 
funcionament cal:

∙Una bata amb veta.

∙Una bata amb veta pel menjador.

∙Dur la motxilla (només  dilluns i  divendres). Els altres dies només bosseta.

∙Cada dia han de portar:

-Una cantimplora

-Una bosseta amb l'esmorzar i un tovalló de roba.

-Una bosseta per la mascareta preferiblement de paper o roba.

∙Cal dur mitjons antilliscants i fàcils de posar. Tot i que algunes sessions les farem al pati. Cada divendres 
van a casa per rentar i els dilluns s’han de retornar nets. 

∙Venir a l’escola amb roba còmoda i marcada amb el nom .

∙Recordar que els dijous és el dia de la fruita. L'han de portar ja tallada de casa.

●Els nens/es que tenen polls no poden venir a l'escola fins que hagin fet el tractament.



Informacions diverses:

∙Psicomotricitat:  Recordar mitjons antilliscants i fàcil de posar. Algunes 
sessions les farem al pati. Els divendres van a casa per rentar i es retornen els 
dilluns.

∙P4A: Dijous al matí
∙P4B: Divendres al matí

∙Aniversaris: Aquest any ho celebrem amb corona i fent protagonista a 
l’alumne. Encara no podem portar esmorzar de casa.

∙Joguines: No portar joguines de casa a l'escola.

∙Esmorzars: Els nens han de venir esmorzats de casa i a l'escola ha de ser 

un petit tast per a arribar bé a l'hora de dinar.



Agrupaments dels infants

SEMPRE RESPECTANT EL GRUP ESTABLE

●RACONS:

−Llengua

−Matemàtiques

−Joc simbòlic

−Projecte / Grafisme                  

●AMBIENTS: dilluns i dijous a la tarda i només fem un sol ambient tot el grup 
bombolla.

●Psico         Carrer

●Biblioteca                                                  Descoberta

●Caseta                                                      Animals

●Tutories personalitzades



Projectes del curs

●1r trimestre :Treballem el tema de les plantes 
i a partir d’aquest triarem el nom de la classe.

●2n trimestre i 3r trimestre: projecte lliure



Altres activitats

● Els concerts de Nadal i la visita a la Biblioteca Municipal queden pendent de 
confirmar si es podran realitzar o no.

● APJ (Ho gravarem a la classe i ho penjarem al bloc). Igual que fèiem el curs 
passat i possiblement ho exposarem davant d’algun altre grup-classe.

● Aquest any, de moment, no es realitzaran projectes de cap de setmana. Si 
més endavant és possible ho farem.



Sortides i Activitats Culturals

SORTIDES
1r trimestre: La Granja de Santa Maria de Palautordera. (26 d’octubre) 

2n trimestre: Fundació Mona a Riudellots de la Selva (Girona). (28 de 
març)

3r trimestre: Can Bordoi a Sant Antoni de Vilamajor. (17 de maig)

*Sortides pendents d’aprovació per part del Consell Escolar.

ACTIVITATS CULTURALS
Pendents a programar segons la situació pandèmica. 



Calendari i festes
FESTES TRADICIONALS
- Castanyada: 29 d’octubre

- Sta. Cecília: 22 de novembre

- Nadal: del 13 al 21 de desembre.

- DENIP: 28 de gener  (30 de gener )

- Carnestoltes: 25 de febrer

- Pasqua:  8 d’abril

- Sant Jordi: 22 d'abril

- Final de curs: 22 de juny

SETMANA CULTURAL
- del 13 al 17 de juny (coincidint amb la jornada intensiva)



Reunions Família - Escola

●Entrega d'informes (al febrer i al juny)

●Sempre que calgui, ja sigui a demanda de les famílies o de les mestres. No 
seran presencials sinó a través de videotrucades o trucades.

Vero Ros P4 A: divendres de 11 a 11:45

-Bego Rodríguez P4 B: dimecres 11 a 11.45

Aquest curs necessitem un delegat/da per classe pel traspàs d’informacions de 
l’Escola a les famílies. La comunicació serà  via watssap i de manera 
unidireccional, de tant en tant es farà alguna reunió.

Si teniu dubtes de la reunió podeu escriure un mail a 
gdl2017@gdl.cat



BON CURS!


