
REUNIÓ DE PARES DE 6è CURS 2021_2022

1. PRESENTACIÓ

Tutores:6è A Maria José Llebaria Blasco (mjose.llebaria@escolasantacreudecalafell.com)

6è B Ada Trueba Larramona (ada.trueba@escolasantacreudecalafell.com)

6è C Esther Puerto López (esther.puerto@escolasantacreudecalafell.com)

6è D Verònica Galindo Fernández (veronica.galindo@escolasantacreudecalafell.com)

2. NORMATIVA GENERAL

● Horari: De 9 h a 12’30h i de 15h a 16’30h.

● S.E.P: Dimarts i dijous de 12’30h a 13’30h. Inici 5 d’octubre.

● Transport i menjador funcionen des del primer dia.

● L’entrada dels alumnes de transport serà a les 9’05h i sortiran a les 16’20h

● Files: Els alumnes pujaran en ordre per la rampa de la pista i aniran directament a les aules, on

els estarà esperant el mestre o la mestra corresponent i es farà el rentat de mans amb el gel

hidroalcohòlic.

● Puntualitat. Fem entrades esglaonades i és molt important la puntualitat pel bon funcionament

de les classes i la marxa general del centre.

● Cal justificar les absències. (Agenda/correu electrònic).

● Medicaments. A l’escola podrem administrar medicaments als alumnes sempre que hi hagi un

informe del metge i l’autorització dels pares. Només es pot administrar Paracetamol una vegada

omplerta l’autorització conjunta.

● Els alumnes no poden marxar sols de l’escola durant l’horari lectiu. Per a què els alumnes

puguin marxar sols a les sortides de l’escola, caldrà signar l’autorització pertinent.

● Durant el curs cada tutor convocarà als pares per mantenir una entrevista individual, l’horari

serà els dijous de 12’30h a 13’30h, de manera telemàtica o via telefònica. Els pares també podran

sol·licitar entrevista quan ells creguin necessari amb l’antelació necessària i mitjançant l’agenda o

correu.

● No es poden portar mòbils ni cap aparell electrònic a l’escola. A les sortides tampoc es poden

portar mòbils.

● No es poden entrar bicis i patinets.

● Carta de compromís (recordatori).

- DISTRIBUCIÓ DEL PROFESSORAT I ORGANITZACIÓ DE LES ÀREES.

EF: Música:

Genis

Barberan

Anglès:

Patri

Crespo

EE:

Vero Galindo

Ada Trueba

Religió:

Miquel

Oms

SIEI

Lídia Viñes

Paqui Ondina

TAC

Begoña

Galdon

● L’horari que dediquem a cada àrea ve donat pel departament d’Ensenyament. Aquest curs, com

a novetat, en la franja horària INVESTIGUEM, treballarem diferents àrees amb noves

metodologies:

MÚSICA (Ukelele)/ CAPSA D’APRENENTATGE

ANGLÈS (Teatre)/ MATEMÀTIQUES (Jocs + Competències)

LLENGUA (Ara Escric + Racons + Competències)

MEDI (Projecte + Experiments)

🕒 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES



9:00-10:00

10:00-10:40

10.40-11:15

11:15-12:30

15:00-15:45
INVESTIGUEM

Capsa/Música

INVESTIGUEM

JM/Teatre

15:45-16:30
INVESTIGUEM

Llengua

INVESTIGUEM

Medi

16:30-17:30 X X X X X

COM ORGANITZEM LES SESSIONS

Aquest curs continuem amb el projecte de les tauletes. La reutilització serveix tant per als

alumnes que faran servir llibres en paper com per als alumnes que faran servir la tauleta

(Llicència digital). És recomanable tenir una assegurança per a la tauleta. Properament us

enviarem un Dinantia per confirmar els alumnes que continuen treballant amb el projecte.

Organització

● Comencem explicant una part del tema.

● Treballem sobre el tema explicat.

● La feina que no s’acaba a classe, cal fer-la a casa (deures). Els deures s’apunten a l’agenda així

com els controls de cada àrea.

● Al dia següent comencem preguntant part de la lliçó.

● Corregim a la pissarra per tal d’afavorir: l’atenció, l’autonomia i la seguretat.

● Lectura. Es farà ½ hora de lectura diària, tot i que recomanem una lectura diària a casa.

● Ara escric: es treballarà dins les sessions d’INVESTIGUEM a l’àrea de llengua. Tipologia de

text.

● Jocs Matemàtics: es treballarà dins les sessions d’INVESTIGUEM a l’àrea de matemàtiques,

farem un taller matemàtic on es treballaran les matemàtiques de manera lúdica, manipulativa,

experimental i competencial. Aquest curs farem el taller matemàtic amb mig grup i l´altre grup

farà teatre en anglès.

● És molt important el treball i l’estudi a casa.

3. AVALUACIÓ

● L’avaluació serà contínua.

● Per a l’avaluació trimestral es tindrà en compte tant les notes dels controls com l’estudi diari, la

realització dels deures, el comportament i les activitats realitzades a INVESTIGUEM.

● Les proves d’avaluació es faran periòdicament en funció de l’àrea i segons les competències

bàsiques.

● Segons l’Ordre d’Avaluació de Primària s’utilitzaran els següents termes per valorar el grau

d’assoliment de les competències:

NA – No Assoliment INSUFICIENT: Menys de 5



AS - Assoliment Satisfactori SUFICIENT/ BÉ: 5 - 6,99

AN - Assoliment Notable NOTABLE: 7 – 8,99

AE - Assoliment Excel·lent EXCEL·LENT: 9 – 10

● Les àrees estan dividides per Dimensions, l’avaluació de les quals és la que es veurà reflectida a

l’informe amb els termes abans mencionats.

● Proves de Competències Bàsiques de Català, Castellà, Matemàtiques, Coneixement del Medi i

Anglès: 26,27 i 28 d’abril

4. INFORMACIÓ ALS PARES

● Fulls informatius que es van donant durant tot el curs. És molt important que els nens/es siguin

responsables i que facin arribar aquestes informacions, encara que la major part d’aquestes

informacions s’enviaran per DINANTIA.

● Dinantia: la comunicació amb les famílies es farà mitjançant aquesta aplicació (APP). És molt

important que aquesta aplicació estigui descarregada a l’ordinador o al mòbil. Si algú l’ha

esborrat, cal que ho digui a la tutora per tal de donar-la d’alta una altra vegada.

● Primer dia: cal que portin l’estoig amb colors, la llibreta multicolor, tisores i pegament. Al llarg

de la primera setmana cal que portin la resta del material demanat. Anys anteriors hem demanat

més material però enguany des de l’escola se’ls deixarà el material necessari.

● Us facilitarem, per DINANTIA, un correu electrònic de cada tutora. Amb aquest correu us

podreu comunicar amb la tutora: demanar entrevista, justificacions, dubtes...

● Qualsevol comunicació l’escola ho podeu fer mitjançant:

Telèfons l’escola: 671040397/977691760

Administració: atenciopublicsantacreu@gmail.com

Gestió econòmica: gestioeconomicaescolasantacreu@gmail.com

AFA(AMPA): Telèfon: 722507273 Correu: ampasantacreu@gmail.com

Menjador escolar: Telèfon: 610178221 Correu: menjador.santacreu195@gmail.com

● Web escola: http://agora.xtec.cat/ceipsantacreudecalafell/

5. HÀBITS

● ORDRE: és important que el nen/a tingui a casa un control del seu temps d’esbarjo, de temps

d’estudi i temps de descans.

A l’escola: Actitud a classe, entrades i sortides en ordre i en files, portar el material adient cada

dia, respectar el material col·lectiu i individual, atenció i respecte als professors i personal de

l’escola i als companys, mantenir ordre en la motxilla, el calaix ...

● Higiene: recordar que els alumnes han de tenir cura de la seva higiene personal. Per la classe

d’E.F. han de portar el necesser amb les tovalloletes humides i una samarreta  per canviar-se.

● Esmorzar saludable (dia de la fruita, “dijous”) i també campanya de fruita a l’escola. Per

recomanació del Departament us demanem que no porteu sucs degut al seu alt contingut de sucre.

● Aquest curs es podrà portar esmorzar per celebrar aniversaris a classe però ha d’estar envasat

individualment. No es podran portar begudes.

● Cal portar una ampolla d’aigua individual.

● Tots els hàbits de l’escola han d’estar reforçats a casa.

● Hem d’aconseguir que els alumnes treballin a classe. Cal que es responsabilitzin i es facin

autònoms.

mailto:gestioeconomicaescolasantacreu@gmail.com
mailto:menjador.santacreu195@gmail.com
http://agora.xtec.cat/ceipsantacreudecalafell/


6. MESURES COVID

Aquest curs degut a la situació de pandèmia i per complir les mesures de seguretat i distanciament

mantenim els quatre grups de sisè.

Mascareta

● En els espais compartits és obligatori dur la mascareta.

● En espais a l’aire lliure on es mantingui el grup bombolla, es podran treure la mascareta.

● La mascareta s’haurà de dur posada des de casa i en bon estat. No podrà entrar a l’escola

sense.

● Cada nen haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.

● Han de portar una mascareta de recanvi.

Higiene de mans

● S’aplicarà gel hidroalcohòlic  a les entrades del matí  i migdia.

● Al llarg de la jornada escolar es combinarà el rentat de mans amb aigua i sabó i el gel. Per

aquest motiu els alumnes han de portar una tovallola de mans.

Altres mesures

● S’incrementa la neteja, ventilació i desinfecció dels espais.

Si un alumne presenta símptomes covid-19,  es farà la prova PCR i en cas que sigui positiu,

tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 10 dies. A tots

se’ls farà la prova PCR. Si el resultat és negatiu en aquesta prova no eximeix la necessitat de

mantenir l’aïllament domiciliari durant 10 dies.

7. SORTIDES

Ja teniu signada l’autorització general de sortides.

Totes les sortides estaran relacionades amb l’àrea de Medi.

Les sortides / activitats seran les següents (dates aproximades):

● 30 de setembre i 8 d’octubre: “Jornades Europees del Patrimoni”. Assaig i representació

a la Ciutadella Ibèrica.

● 26 Novembre: Visita+Taller al CRAM (Centre de Recuperació d’Animals Marins)

Taller: Assistència i rescat (Recuperació i rescat d’espècies marines que arriben a la

costa catalana)

Visita al mirador de l’aeroport del Prat

● Desembre: Taller Casa Barral

● Març: Museu de les Matemàtiques (Cornellà del Llobregat)

● Maig: Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló)



● POSA-HI OLI: Depenent de la situació epidemiològica, concretarem amb l’Associació de

gent gran de Calafell la possibilitat de realitzar les següents activitats durant el curs:

o Balls de bastons.

o Taller de costura.

o Taller de cuina divertida.

o Altres.

● COLÒNIES

8. MATERIAL: quotes i aclariments.

Al Cicle Superior demanem una quota de 50€ per nivell, en concepte de material escolar.

Quota completa: fins el 30 de juny

1r pagament fraccionat: fins el 31 de juliol

2n pagament fraccionat: fins el 30 de setembre

Per aquelles famílies que encara no han fet el pagament, s’obrirà un nou termini per poder portar-lo a

terme. Si algú té dificultats econòmiques, ha de fer una sol·licitud de fraccionament al correu de

gestió econòmica, indicant el nom complert i el curs.

Aquesta quota inclou un taller de ceràmica i un altre de robòtica, contemplats al projecte de direcció

i  l’adquisició de materials per a activitats específiques.

9. DELEGAT/ADA

Per aquest curs demanarem un pare o mare delegat/ada per a cada curs de 6è, la funció dels quals

serà:

● Aclariment econòmic (reunió trimestral)

● Comunicació inquietuds del curs

● Recordatori de les informacions importants


