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PROJECTES

Tallers mediambientals



WEB I 
INSTAGRAM

● Per veure i informar-vos 
de les activitats i sortides 
que realitzen els vostres 
fills i filles.

● Per consultar el calendari 
escolar.

● Per saber els menús del 
menjador.

● Per veure el nostre dia a 
dia a les xarxes socials.

agora.xtec.cat/ceippedralta



MESURES COVID

● Entrades i sortides esglaonades.
● Mascareta obligatòria a primària (portar mascareta 

de recanvi).
● Higiene de mans.
● Grups bombolla.
● Educació física sense mascareta.
● Patis compartits i amb mascareta.



PROJECTE 
AMBIENTS I TALLERS



HORARIS



ÚS DE L’AGENDA

MITJÀ DE COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA:
➢ Calendari escolar
➢ Horari
➢ Sol·licitud d’entrevistes a l’apartat de “Comunicacions”
➢ Horari d’atenció pares:

1rA (Mónica): Dimarts 14.00h-15.00h
1rB (Fina): Dimarts i dijous 8.00h-8.30h

➢ Administració medicaments amb recepta mèdica a l’apartat “Administració de 
medicaments”

➢ Autorització sortides fora de municipi a l’apartat “Autorització de sortides”
➢ Deures: Apuntem els deures el mateix dia que els posem.



ACTIVITATS DEL CURS

➢ Projecte de Biblioteca: taller d’anglès “Story Telling” 10 de maig

➢ Teatre d’Anglès: 27 de gener 

➢ Projecte “Escolta’m”: tutoria petita.

➢ Educació Vial: un cop al trimestre es farà una activitat. relacionada 

amb projectes i/o continguts del curs.

➢ Taller música: percussió africana 19 de novembre



SORTIDES

Les sortides tindran sempre un caire pedagògic i alhora lúdic. Estan lligades al projecte 
educatiu de l’escola i el seu pla d’entorn.

PRIMER TRIMESTRE:
• Taller Biblioteca Municipal. 
• Sortida de tardor (Romanyà): 25, 26 i 27 d’Octubre.

SEGON TRIMESTRE:
• Sortida primavera (Font Picant): setmana del 28 de Març a l’1 d’Abril.

TERCER TRIMESTRE:
• Escola de Natura de Banyoles ( de 9:00h a 16:00h): 16 de maig. 



COM TREBALLEM

➢ Rotllana: rutines.

➢ Suports: treballem dos mestres a l’aula.

➢ Recursos: PDI, tablets, material manipulatiu, jocs i material didàctic, làmines, 

quadernets…

➢ Treball per projectes a l’àrea de medi natural i social.

➢ Racons d’aula: biblioteca, jocs , TIC i plàstica.

➢ Pla lector: es treballarà la lectura l per parelles, silenciosa, mestra model… 

Farem el servei de préstec de llibres de la biblioteca d’aula. 

Dins de les activitats de la biblioteca de l’escola hi haurà la visita d’un autor.

➢ També al segon trimestre engegarem la “maleta viatgera”. 



INFORMES

- S’entregaran a les famílies 3 informes al llarg del curs, un per trimestre:

1r TRIMESTRE: 22 de desembre (INFORME ADAPTACIÓ).

2n TRIMESTRE: 8 d’abril

3r TRIMESTRE: 27 i 29 de juny

- Els nostres correus són:

Fina: fpalomo@escolapedralta.cat

Mónica: mojimenez@escolapedralta.cat

mailto:fpalomo@escolapedralta.cat
mailto:mojimenez@escolapedralta.cat


RELACIÓ FAMÍLIA I ESCOLA

- Es recomana acompanyar als vostres fills/es en el procés d’adquisició de 

la lectura llegint amb ells/es cada dia una estona per potenciar el gust per 

la lectura i afavorir la fluïdesa lectora.

- Treballar plegats per millorar  l’autonomia dels vostres fill/es: material, 

carpeta, agenda, deures...

- Portar tota la roba marcada de casa.

- Els alumnes haurien de tenir material escolar a casa.

- Consolidar hàbits d´higiene personal, descans i alimentació equilibrada.



RELACIÓ FAMÍLIA I ESCOLA

- Fomentar la responsabilitat vers les tasques de l’alumne (hàbit de mirar 

l’agenda diàriament).

- Participació en les activitats  proposades: castanyada, Sant Jordi,… 

- Portar una bata o samarreta vella per fer algunes activitats  de plàstica.

- Entrades  i sortides: Els alumnes de primària es col·locaran sols a les 

files a les  9:00h. A l’hora de recollir-los cal que les famílies sigueu 

puntuals a les 14:00h.

 -   Recordeu que no cal portar motxilla de rodes.



FOTOGRAFIES DELS PRIMERS DIES



FOTOGRAFIES DELS PRIMERS DIES



Benvinguts al nou curs escolar 
2021-22!!! 


