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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.



PRESENTACIÓ MESTRES P3

P3A: MARTA ROSÉS   

P3B: JUDITH LÓPEZ

PSICOMOTRICITAT: JORDI TITOS  

MÚSICA: MIQUEL ANGLADA

ANGLÈS: RAQUEL JULIÁN

MEE: CRISTINA DIAZ

IOGA: NÚRIA CAPDEVILA

SUPORT: MARTA TORRES I SÒNIA SÁNCHEZ (TEI)



METODOLOGIA

- La nostra manera de treballar està enfocada a prioritzar les estones de joc 

lliure. Oferint materials diversos i organitzant espais que convidin a jugar volem 

aconseguir que els nens i nenes, a través del joc, vagin fent els aprenentatges 

necessaris pel seu desenvolupament. El nostre objectiu és que els nens i nenes 

siguin feliços i tinguin ganes de venir a l’escola.

- Cada dia tindrem estones de treball amb mig grup: petits projectes, educació 

emocional, contes, experimentació, plàstica, ioga , música i petits jocs.  

- Gran grup: psicomotricitat i anglès



HORARIS



HORARIS



QUÈ CONSIDEREM MÉS IMPORTANT  I TREBALLAREM 
DURANT TOT EL CURS?

L’ autonomia.
La relació amb els altres.
L’autoestima.  
La iniciativa i la capacitat de prendre decisions.
El desenvolupament de la imaginació i la creativitat.
L'expressió oral.
L’expressió artística i musical.
L’expressió corporal.
L’adquisició d’uns bons hàbits d’ordre, de treball  i convivència.



RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
- És molt important que hi hagi una bona comunicació entre les famílies i la mestra. Per això 

oferim el nostre mail per qualsevol dubte o informació que ens vulgueu fer arribar. 

mroses6@xtec.cat Marta Rosés P3A

jlope292@xtec.cat Judith López P3B

- Recordeu revisar cada dia el vostre correu perquè la majoria d’informacions de l’escola 

s’enviaran via mail.

- Web i instagram de l’escola.

- Informes : febrer i juny.

- Entrevistes personals. Enguany poden ser online o presencials.

Marta i Judith: dimarts de 14 a 15h

- Cal portar una carpeta de plàstic o cartró, amb gomes, tamany foli pels dibuixos fets 

durant la setmana. Se l’enduran els divendres i l’haureu de tornar a l’escola el dilluns.

Properament us donarem un arxivador per tenir-lo a casa i poder -hi guardar els dibuixos 

que portaran cada setmana.

mailto:mroses6@xtec.cat
mailto:jlope292@xtec.cat


SORTIDES I EXCURSIONS

SEGON TRIMESTRE:
Petita sortida d’entorn: primavera

Biblioteca municipal.

TERCER TRIMESTRE:
Excursió a la granja de Mas Bes (Salitja)

Teatre de tot infantil



FESTES

-Castanyada 

-Nadal

-Carnestoltes

-Sant Jordi

-Final de curs



INFORMACIONS VÀRIES

-Psicomotricitat els dilluns P3A i els dimarts P3B. Caldrà que portin xandall i bambes amb velcro.
-Ioga els dilluns P3A i els divendres P3B. Caldrà que portin xandall i bambes amb velcro.
-Cal que els nens vinguin vestits amb roba còmode per anar sols al lavabo. 
-La bata és opcional (va i ve posada de casa cada dia). 
-No motxilla, bosses de roba per l’esmorzar. 
-Posar una beta a totes les jaquetes per poder penjar-les al penjador.
-Bossa de roba amb una muda de recanvi complerta.
-TOT MARCAT AMB EL NOM (la muda de recanvi, la bosseta de l’esmorzar, l’ampolla d’aigua, tuppers, 
les bambes, jaquetes...).
-Esmorzars saludables. 
-No portar aliments líquids (actimels, sucs, llets en bric, iogurt líquid bevible)
-Escola verda : cal evitar l'ús d’embolcalls tipus paper d'alumini pels esmorzars.
-Quan esporàdicament es faci ús del menjador cal comunicar-ho per escrit a la mestra. Avisar també 
--quan un nen/a que és fixe a menjador no es quedi a dinar. 
-Entrades i sortides. Puntualitat.
-2 de Mocadors i 1 de tovalloletes.
-Consultar correu i pàgina web de l’escola. Instagram.



Benvinguts al nou curs escolar 
2021-22!!! 


