
REUNIÓ DE FAMÍLIES DE 5è   CURS 2021-2022 

 
1. PRESENTACIÓ 

 Tutors: 5è A Ana Herrera ana.herrera@escolasantacreudecalafell.com 
5è B Pablo Sánchez pablo.sanchez@escolasantacreudecalafell.com 

5è C Joan Tobaruela joan.tobaruela@escolasantacreudecalafell.com 

5è D Rubén Santiago ruben.santiago@escolasantacreudecalafell.com 

-  
- DISTRIBUCIÓ DEL PROFESSORAT I ORGANITZACIÓ DE LES ÀREES. 

 La major part de les matèries les fa el propi tutor menys les que fan els especialistes. 
 

EF:  
Inés 

Rodríguez  

Música: 

Genís 

Barberán 

Anglès:  
Ana 

Herrera 

Religió 

Católica: 
Miquel Oms 

SIEI 
Lidia Viñes 

Paqui 

Ondina 

TAC 
Begoña 

Galdón 

 L’horari que dediquem a cada àrea ve donat pel Departament d’Ensenyament. 
 

 AFA 

 

2. NORMATIVA GENERAL 

 Inici de les classes: dilluns, 13 de setembre. 
 Horari: De 8:58h a 12:28h i de 14:58h a 16:28h.  
 S.E.P.: Dimarts i dijous de 12:30h a 13:30h. Inici 5 d’octubre. 
 Transport, menjador i acollida funcionen des del primer dia. No hi haurà transport al 

migdia. 
 Files: pujaran en ordre per la rampa de la pista i entraran directament a classe (obrirem la 

porta i no caldrà files). 
 Puntualitat. És molt important pel bon funcionament de les classes i la marxa general del 

centre. 
 Cal justificar les absències.  
 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. 
 Durant el curs cada tutor convocarà als pares per mantenir una entrevista individual, que 

degut a les circumstàncies actuals serà per via telefònica o telemàtica. L’horari serà els 

dijous de 12:30h a 13:30h. Els pares també podran sol·licitar entrevista quan ells creguin 

necessari amb l’antelació necessària i mitjançant l’agenda. 
 No es poden portar aparells electrònics a l’escola.  
 Està prohibit fer fotos i filmar vídeos dins de l’escola. Només en les Cantades de 

Nadal. 

 Segons normativa i amb autorització signada pels pares podem donar paracetamol 

quan sigui necessari. Cal actualitzar autoritzacions i dosis. No obstant, és millor que 

els alumnes que presentin símptomes de malaltia romanguin a casa i no vinguin a 

l’escola. 
 Aquest curs podem celebrar aniversaris sempre i quan el menjar vagi embolicat en 

porcions individuals. No es pot portar res fet a casa. 
 No es pot aparcar al pàrquing de mestres. 
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 No es pot anar d’excursió si no s’ha pagat el material escolar. 
 No es poden entrar bicis ni patinets. 
 Carta de compromís (recordatori). 
 Venda de llibres AFA. Encara està per concretar. No obstant, per acollir-se a la 

reutilització és necessari que la família interessada pagui la quota anual de sòcia. 
 

- COM ORGANITZEM LES SESSIONS 
 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: treballarem setmanalment l’expressió escrita, tant a l’àrea de català, castellà 

com la d’anglès. 
 A l’àrea de Socials es treballarà també el Patrimoni històric de Calafell. 
 Serem selectius amb el temari en cas d’haver-hi confinament. 
 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 i el comportament.   
 Els exàmens 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. 
 Aquest curs iniciem un nou Projecte d’aula anomenat INVESTIGUEM, els dilluns a la tarda 

i els divendres de 9 a 11h, on farem Jocs Matemàtics/Teatre 

d’Anglès/Medi/Llengua/Música i Capses d’aprenentatge, on l’objectiu és treballar de 

manera més lúdica, experimental i competencial amb l’alumnat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 
 Dinantia. Fa uns cursos ja vam engegar la comunicació amb les famílies mitjançant aquesta 

aplicació (APP), i també arran l’ordinador en l’adreça http://app.dinantia.com/. Important 

no donar-se de baixa ni eliminar l’aplicació del mòbil. 
 Primer dia: cal que portin l’estoig amb colors, les llibretes, tisores i pegament. Al llarg de 

la primera setmana cal que portin la resta del material demanat. 
 Reunions amb famílies: totes les reunions es faran on-line o via telefònica en l’horari 

habitual de dijous de 12.30-13.30h. Les comunicacions amb els mestres i tutors seran via 

correu electrònic. 
 Novetat. Aquest nou curs s’ha creat la figura del pare delegat o mare delegada de la 

classe. L’objectiu és positiu i sempre per tractar temes estrictament puntuals acadèmics i 

econòmics referents als diners del material. El càrrec no està per traslladar queixes 

personals ni per alterar el benestar de la comunitat escolar. Es farà una reunió trimestral. 
 

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, obediència i respecte 

als professors i personal de l’escola i als companys, mantenir ordre en la motxilla i 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 per netejar-se, sense 

entrar als vestuaris. 
 Esmorzar saludable (dia de la fruita, “dijous”) i també campanya de fruita a l’escola. 
 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. 
 MESURES COVID:  

- Entrada amb mascareta i durant tota l’estada a l’escola, excepte per esmorzar i fer 

Educació Física. 
- Rentada de mans vàries vegades durant el dia. 
- Hauran de portar de casa una declaració jurada signada referent al COVID-19. Enviarà 

direcció per Dinantia. 
- Quan fem sortides, al bus ens col·locarem per grups bombolla i sempre seient al mateix 

lloc tant a l’anada com a la tornada. 
- En cas de CONFINAMENT: 

- Parcial: les tasques s’enviaran totes juntes en un PDF en un dia de la setmana, 

per correu o Dinantia, procurant fer una sola connexió diària de dues àrees en 

dues hores. 

- Total: les tasques s’enviaran totes juntes en un PDF en un dia de la setmana, 

per correu o Dinantia, procurant fer dues connexions d’una hora setmanals, 

per a resoldre dubtes per videoconferència. Tanmateix es procuraria enviar 

enllaços de tutorials explicatius de conceptes. 

 

 



6. SORTIDES 
Cal que tingueu signada l’autorització general de sortides.  

Les sortides es pagaran mitjançant ingrés o transferència bancària al compte de l’escola que us 

facilitarem. 

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

En un principi les sortides seran les següents: 

 

1r trimestre:  -Visita a les Coves de L’Espluga de Francolí, 10 de novembre. 

   - Representació Sisè Ciutadella Ibèrica, 8 d’octubre. 

   -Ciutadella Ibèrica de Calafell, 1 i 2 de desembre. 

2n trimestre:  -Castell de Calafell, mes de gener. 

-Tarragona Romana, 11 de març. 

 3r trimestre: encara per concretar. 

 

 

7. QUOTA MATERIAL 

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

Es podia pagar en una quota única fins el 30 de juny (termini ja esgotat), o bé fraccionada en 

dos pagaments de 25 euros, fins el 31 de juliol (termini esgotat) i el segon fins el 30 de 

setembre (encara vigent). 

*Recordeu portar el resguard al tutor o la tutora. 

*Per altra banda, aquelles famílies que tinguin dificultats econòmiques molt per realitzar el 

pagament, hauran de fer una sol·licitud de fraccionament de material mitjançant el correu 

gestioeconomicaescolasantacreu@gmail.com, indicant el nom complet i el curs/grup. 

Aquests casos han de ser excepcionals, donat que cal que tothom tingui Dinantia com a via per a 

fer els pagaments. 

 

8. ALTRES 

 

Administració: caldrà demanar cita prèvia per telèfon o per correu electrònic. 

Telèfon de l’escola: 671040397 – 977691760 

Administració@: atenciopublicsantacreu@gmail.com 

Gestió econòmica: gestioeconomicaescolasantacreu@gmail.com 
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LLISTA DE MATERIAL DEL CICLE SUPERIOR 5è 

 
 

 

 1 llapis STAEDLER nº 2 

 1 goma 

 1 maquineta 

 1 capsa de colors de fusta 

 1 capsa de retoladors (12 colors) 

 2 pegament de barra (gran)  

 1 carpeta arxivadora vertical de 2 anelles grans 

 1 tisores STAINLESS STELL (amb uma cinta amb el nom) 

 1 regle de 30 cms, 1 transportador d’angles 

 1 bloc de dibuix (mida foli amb un marc) 

 1 llibreta microperforada multicolor 

 1 bolígraf blau 

 1 bolígraf vermell/verd 

 1 bolígraf negre 

 10 fundes de plàstic 

 1 litre de gel hidroalcohòlic (Triar entre 1x1L, 2x500ml, 4x250ml) 

 1 bossa de paper/plàstic per a guardar la mascareta 

 1 mascareta de recanvi 

 Diccionaris: Català, Castellà i Anglès/Català o Castellà. 

 FOLIS (500 u.) : les famílies sòcies de l’AFA gestionaran la compra 

dels folis a través d’ella, mentre que les famílies no sòcies els hauran 

de comprar per compte propi. 
 

 

 

 
 

- No cal que compreu el material que ja teniu del curs passat 

- Si es pot, tot el material ha de portar una etiqueta amb el nom 
 


