
AGENDA 
 

2 d’octubre: Inici del taller de 

Teatre amb els alumnes de 5è. 

 

7 d’octubre:  inici activitat Dina-

mització de Patis. 

 

12 d’octubre: FESTA 

 

13 d’octubre: Taller de primers 

auxilis amb els alumnes de 6è. 

 

14 d’octubre: 1ra. Dosi de la 

campanya de vacunació als 

alumnes de 6è.  I 5è Taller de 

narrativa. 

 

20 d’octubre: Activitat de 

l’A.Cultural pels alumnes de 

C.M. Al teatre Montbarri. 

 

26 d’octubre:  Activitat de l’A. 

Cultural pels alumnes de C.S. Al 

Teatre Margarita Xirgu. 

 

REUNIONS D’INICI DE CURS: 

 *Totes les reunions es faran 

de 3 a 4 de la tarda al gimnàs 

de l’escola. 

 

14 d’octubre: 6è 

15 d’octubre: 5è 

16 d’octubre: 4t 

19 d’octubre. 2n 

20 d’octubre: 3r 

21 d’octubre: 1r 

22 d’octubre: P5 

23 d’octubre: P4 

27 d’octubre: P3 
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UNA MICA DE TOT... 

EL RETORN A L’ESCOLA 

 

Hem iniciat un curs incert. 

 

De les incerteses hem d'aprendre i amb les incerteses 

hem d’aprendre a viure. 

 

Aprofitant el moment, l’escola ha iniciat un treball per a 

millorar el benestar emocional i relacional.  

 

Què és ? Es tracta del programa anomenat KOMTÜ. 

 

Què pretén? Millorar la salut emocional construint relaci-

ons satisfactòries. 

 

 A qui implica? A tota la comunitat escolar: infants, mes-

tres, personal no docent i famílies.  

 

Per què? Perquè els elements més importants de la vida 

del nen/a són la família i l'escola i perquè millorar la sa-

lut emocional a la infància ajuda a millorar les relacions 

entre infants i adults.  

 

Cóm? Treballem des de l'acompanyament presencial, la 

confiança, el respecte i la formació.  

 

Què ens aportarà? Augmentar l'autoestima, millorar 

l’expressió i gestió de les emocions, reforçar el bon cli-

ma a l’escola i enfortir les relacions.  

 

Tot això des de l'acompanyament de tres professionals 

que estaran amb nosaltres  tots els dimarts i dijous i que 

ens guiaran, ajudaran, orientaran i acompanyaran. Són la 

Irene, la Rebeca i la Maribel.  

 

Les famílies també les anireu coneixent. Estaran amb 

nosaltres tres cursos.  

 

*Aquest dies rebreu un vídeo seu de presentació i una 

enquesta molt curta que us demanem que ompliu abans 

del 9 d’octubre. 

 

 

ESCOLA  MARINADA 

 

MONTORNÈS DEL VALLÈS 

 

Tel. 93 568 06 49 

a8022070@xtec.cat 



      

               Us donem els correus electrònics dels mestres tutors/es i especialistes per 
tal que us comuniqueu directament amb ells/es en cas de consulta d’algun aspecte relacionat 
amb la tutoria. Si és per una consulta o informació a Direcció o Secretaria, també teniu els 
seus correus. 


