
MOMENTS PER 
PARLAR DE L’ESCOLA

Una escola per a tothom

Curs 2018-2019

Escola Riera de Ribes

Av. Onze de setembre s/n
Telf: 93 896 15 85

E-mail: ceiprieraderibes@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/ceiprieraderibes/

Twiter:@rieraderibes

1r Trimestre
SETEMBRE:

- Presentació inici de curs.

- Entrevistes P3

OCTUBRE:

- Reunió de cicle: objectius i intencions del curs.

- Xerrada expert: Francesc Vilà: “Pares, mares, mestres i altres educant en la diversitat” 

(23 d’octubre de 16.45 a 18.15h)

NOVEMBRE:

- Informes compartits 

DESEMBRE

- Informes compartits

- Informe de qualificacions

2n Trimestre
FEBRER:

- Xerrada  expert: Mireia Termes: “ Què implica menjar de manera saludable?” 

(5 de febrer de 16.45 a 18.15h)

- Comunicació alumnes - famílies en horari lectiu (Primària)

MARÇ:

- Plenari famílies: Com viure a l’escola? (Projecte de convivència)

(27 de març de 17 a 18.30h)

- Informe qualificacions

3r Trimestre
MAIG:

-Xerrada expert: Neus Sanmartí: “És competent el meu fill? Què reflecteixen les notes?”

(7 de maig de 16.45 a 18.15h)

- Comunicació alumnes - famílies en horari lectiu (Infantil)

JUNY:

- Informe autoavaluació (Primària)

- Informe qualificacions (Primària)

- Informe final de curs (Infantil)

mailto:ceiprieraderibes@xtec.cat


XERRADES D’EXPERTS

TALLERS TEMÀTICS

El curs passat vam realitzar les xerrades sobre les emocions, tecnologies i
la personalització de l’aprenentatge. Vam quedar temes pendents com: la
diversitat, la nutrició i l’avaluació. Per això aquest curs hem concretat
aquestes tres xerrades:

“Pares, mares, mestres i altres educant en la diversitat. La època
de la Ciència ens descol·loca a tots.”
23/10/2018

FRANCESC VILÀ CODINA (Barcelona, 1957) Psicoanalista.
Director Sociosanitari de la Fundació Cassià Just. Membre
del Consell Assessor de Salut Mental del Departament de
Salut. Professor de Màsters en Salut Mental i psicopatologia. Col·laborador en
Espais de formació del claustre de l’Escola Riera de Ribes.
Coautor de “Bulliyng: Una falsa salida para los adolescentes” i col·laboracions en
premsa.

“Què implica menjar de manera saludable?”
05/02/2018

MIREIA TERMES ESCALÉ (Sant Esteve Sesrovires, 1993) 

Graduada en Nutrició Humana i Dietètica. Te un Màster en 
Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals en el 

Creixement i Desenvolupament.  Actualment, està 
treballant com a dietista- nutricionista a la Secció de Gastroenterologia, 

Hepatologia i Nutrició Pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu, realitzant 
activitat assistencial en diverses patologies.

“És competent el meu fill? Què reflecteixen les notes?”
7/05/2018

NEUS SANMARTÍ (Barcelona, 1943) és Doctora en 
Ciències Químiques i actualment catedràtica honorària
de Didàctica de les Ciències a la UAB.  Especialitzada
en temes relacionats amb l’avaluació.  Professora en 
primària, secundària, i formació del professorat. 
Premi de Pedagogia Rosa Sensat 2002 i Creu Sant Jordi 2009. Publicacions 

diverses.

“Com viure bé a l’escola?”
27/03/2019

A partir de la necessitat d’elaborar el Projecte de
Convivència de l’escola tal i com diu el Departament
d’Ensenyament, hem engegat un procés participatiu des de
tots els estaments de la Comunitat Educativa (alumnat,
famílies, mestres, PAS i serveis externs).
A la reunió de Cicle d’aquest mes d’octubre us explicarem i
iniciarem el procés per una reflexió conjunta que culminarà
amb un Plenari per compartir creences, parlar, escoltar i
cercar un llenguatge comú per arribar a una concepció “Com
viure bé a l’escola” consensuada per tothom.

COMUNICACIONS ALUMNAT

Aquest curs us tornem a oferir les comunicacions per part de
l’alumnat on seran els vostres fills/es qui us explicaran les
seves vivències i aprenentatges en el procés d’una pregunta o
taller:

• 2n Cicle: Del 20 al 22 de març
• 1r Cicle: Entre el 10 i el 12 d’abril
• Infantil: primera quinzena de maig

Les comunicacions seran en horari lectiu.  Cada cicle us 
informarà de l’organització.


