
REUNIÓ INICI DE CURS DE 3r  

Dia:  Dijous 9 de setembre de 2021               Hora: 11:30                     Lloc: Online 

TEMES DEL DIA 

1.- Presentació dels tutors de 3r: Jorge Segura 3r A, Isabel Arrontes 3r B i Marta Saura 3r C 

2.-Presentació dels diferents especialistes que entren dins l’aula: 

Ed. Física = Míriam Sentanera 

Anglès =  Patrícia Crespo 

Música =  Mireia Gimeno 

Religió catòlica i Escacs = Miquel Oms 

Religió islàmica = Hajar El Youssfy 

Alternativa de Religió = Tutors 

SIEI = Lídia Viñes 

Educadora d’EE= Paqui Ondina 

Ed. Especial = Mar Moreno 

Aula d’acollida = Lara Martínez 

AFA = Monica Benavente 

3.-Horari dels alumnes:  

8:58 a 12:28 h i 14:58 a 16:28 h 

Jornada partida de matí i tarda des del 13 de setembre al 3 de juny. 

Jornada intensiva (només pel matí) del 6 al 22 de juny. 

- Matí: 2 sessions + 10 min. d’esmorzar saludable dins l’aula (dijous dia de la fruita i amb la possibilitat que 

una setmana al mes mengin fruita donada pel Departament) + 25 min. d’esbarjo + 1 sessió final 



- Tarda: 2  sessions 

L’horari es lliurarà a cada alumne/a per tal de tenir-lo en el seu lloc habitual d’estudi, amb l’objectiu de 

poder ajudar-lo en l’aprenentatge i l’organització del seu temps.  

També inclouran les hores d’atenció a les famílies de cada mestre, que es realitzaran els dijous de 12:35 a 

13:35 h de manera online o presencial. 

4.-Organització general: 

- Fileres: els nens/es entraran sols fins la seva classe per la porta de baix (que és la que toca al gimnàs). Pel 

que fa a les sortides, el professorat els acompanyarà fins la sortida. 

Tots els nens, independentment que tinguin germans petits, sortiran per aquest lloc. Després, i sempre 

per fora de l’escola, poden anar a buscar els seus familiars. 

A cada entrada, es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic.  

- Transport: els alumnes que fan servir aquest servei sortiran uns minuts abans i es dirigiran fins on estigui 

la seva monitora d’autobús. Aquest curs, el servei d’autobús, queda anul·lat per l’Ajuntament al migdia. 

- Menjador: l’escola ofereix aquest servei. Cal comprar el tiquet a primera hora del matí o bé adreçar-se a 

les dependències del menjador.  

- Reciclatge: dins de cada aula hi ha quatre galledes de diferents colors per a la recollida selectiva.  Tornem 

a disposar d’un contenidor amb pedal per llençar els mocadors, les tovalloletes i les mascaretes. 

- Famílies delegades: aquest curs reprenem la figura de la mare o pare delegat de classe. La funció serà fer 

de nexe entre les famílies i el professorat.  

- Comunicació amb el professorat: us enviarem properament un dinantia amb els correus de tots els/les 

mestres que treballen amb els vostres fills. De totes maneres, pensem que la manera més ràpida i eficaç 

per comunicar-vos amb nosaltres és per mitjà de l’agenda. 

5.- Normativa: 

- Puntualitat: preguem la màxima puntualitat tant en les entrades dels alumnes com en la seva recollida 

(si un alumne arriba tard, de manera reiterada, es prendran les mesures que es considerin necessàries 

per tal de garantir la seguretat i salut de tot el personal del centre). 



Es notificarà a les famílies els retards. Considerem retard el fet que l’alumne no es trobi dins de l’aula  en 

el moment que la porta de classe quedi tancada. 

- Justificació de les faltes: s’han de justificar les absències i els retards dels alumnes a l’agenda en l’apartat 

específic i/o en un paper, justificant  el motiu i aportant comprovants a ser possible. També es pot fer via 

telefònica. 

- No es poden entrar bicis ni patinets a l’escola, es poden aparcar fora del centre. 

- Els pares no poden aparcar a l’aparcament de mestres. 

- Agenda escolar: recordar l’apartat de normativa escolar (NOFC), les mesures COVID, el calendari, el 

funcionament i gestió de l’agenda (deures, controls, material, notificacions diverses, etc). Els tutors, 

controlaran que les famílies signin les notificacions per tal de verificar que han rebut la informació.  

- Lavabo i higiene: a les hores de classe només es deixarà anar al lavabo en cas de veritable necessitat i 

després d’esmorzar. Els lavabos del pati romandran tancats per les mesures preventives davant del 

COVID.  

Per motius de salut i higiene personal, és obligatori que cada alumne porti la seva ampolla d’aigua 

personalitzada (amb el nom del nen/a), una ampolla d’un litre de gel hidroalcohòlic (60% mínim d’alcohol) 

i la seva mascareta (més una de recanvi, per si cal, dintre d’una bosseta  de plàstic). 

Cada alumne ha de portar el seu propi paquet de mocadors de butxaca (dins la motxilla). 

- Material: tot el material dels alumnes ha d’estar etiquetat amb nom i cognoms. 

- Els llibres han d’estar folrats. Els repartirà l’AFA i un cop els tingueu a casa els heu de folrar. 

A més, aquest curs, tant els llibres com les llibretes els tornareu a tenir a casa, i cada dia hauran de portar 

el material que calgui segons el seu horari. Així doncs, demanem la màxima col·laboració de la família 

perquè, sobretot les primeres setmanes, cada família ha de supervisar amb els seus fills/es les motxilles 

per tal que no es deixin res. 

- Ed. Física: només un necesser amb un paquet de tovalloletes humides petit. Enguany tampoc es permet 

utilitzar els vestuaris. Opcionalment, poden dur una pinta o un raspall.  

Material d’aula: cada alumne ha de portar una capsa gran de mocadors de paper i un paquet gran de 

tovalloletes humides. 



Des de l’escola proporcionem la resta de materials, gràcies a la quota que aquest curs és de 50 euros 

(enguany es podrà abonar en dos pagaments). Això ens permet unificar i facilitar la feina tant dels 

alumnes com dels mestres. D’aquesta quota sorgeixen els materials d’aula com llibretes, llapis, goma, 

regle petit, bolígraf esborrable, cola, materials  per a les festivitats, tallers i activitats de l’aula... 

Reunida la comissió econòmica, va acordar entre altres qüestions, que els alumnes que no estiguin al 

corrent del pagament, no podran participar en les activitats que suposin un cost. En cas de voler 

participar, els tutors/es facilitaran a les famílies un llistat amb el material necessari. 

- Deures i controls: els deures s’anotaran cada dia a l’agenda  i es demanaran per al dia següent que toqui 

l’assignatura. Tot i així, recomanem el treball diari. Com a deure es considera acabar les feines de classe, 

estudiar els conceptes, llegir en veu alta, practicar les taules i les operacions bàsiques, cercar petites 

informacions, etc. El fet d’acabar, o no,  les tasques i els deures pot fer variar la nota final del trimestre de 

l’àrea corresponent.  

- Dinantia: és imprescindible per la bona comunicació entre l’escola i les famílies, que tothom estigui 

donat d’alta en aquesta aplicació. Qui no estigui donat d’alta, ho pot fer a través de la web de l’escola i 

després descarregar l’aplicació al mòbil o bé accedir a través de l’ordinador.  

Pel mateix motiu, també és molt important tenir totes les dades (telèfons de contacte i correu electrònic) 

actualitzades. Per això, el primer dia de classe us farem arribar un full per actualitzar les vostres dades a 

retornar la mateixa setmana. 

- Medicaments: els tutors han de conèixer les malalties dels alumnes, però no els poden subministrar. Si 

han de prendre qualsevol medicament, ha d’haver un informe del metge amb les pautes a seguir i un 

permís de la família (s’han d’adreçar a secretaria per a aquest tema). 

Aquest curs us tornarem a donar el full de permís per subministrar o no el Paracetamol. Recordeu que en 

cas afirmatiu, també haureu d’escriure la dosi o el pes del nen/a. 

- Accidents: si hi ha un accident lleu es netejarà la ferida amb aigua i sabó o gel, etc. Si és molt greu es 

trucarà a l’ambulància i a la família. En cas de febre, és obligatori que l’alumne es quedi a casa fins que no 

hi hagi un diagnòstic que garanteixi una tornada segura. 

- Fotografies: per norma general no es poden fer fotos ni filmacions dins el recinte escolar. 



- Aniversaris: aquest curs es poden celebrar els aniversaris. Però degut a les mesures COVID, no està 

permés portar la beguda i el menjar ha d’estar envasat en paquets petits i individuals. En cap cas, elaborat 

a casa. 

- Notes:  

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  

6.- Objectius generals del curs:  

- Eficàcia lectora. 

- Comprensió i expressió oral. 

- Expressió escrita. 

- Càlcul mental. 

- Resolució de problemes. 

- Aprenentatge memorístic i vivencial. 

- Recerca d’informació. 

- Realització de tasques assignades. 

- Realització del projecte. 

7.- Festes tradicionals que celebrem: 

Castanyada,  Nadal, Carnaval, Jornades Culturals i Sant Jordi. 

8.- Sortides:  

En funció de l’evolució de la pandèmia, aquestes són les possibles sortides: 

visita a la Ciutadella 

visita a la biblioteca 

dijous gras  

visita a l’alcalde 

senderisme per Calafell 

sortida a la platja 

Can Pere 



En les sortides que impliquin un cost econòmic, caldrà que l’alumne/a estigui al corrent en el pagament 

del material. Us informarem puntualment de cadascuna d’elles. 

9.- Carta de compromís família/escola: 

En cursos passats les famílies ja vareu omplir aquesta carta que ve donada pel Departament d’Educació. 

Recordem que és un document on s’ha adquirit el compromís educatiu entre la família i l’escola pel que fa 

al procés d’ensenyament-aprenentatge que segueixen els/les vostres fills/es. 

10.- SEP (suport escolar personalitzat):  

Es realitza durant l’horari escolar i dins de l’aula ordinària per tal de reforçar conceptes concrets que no 

s’han assolit, per exemple: la suma o resta portant-ne, les divisions, la síl·laba tònica, etc. 

11.- Mesures COVID a l’escola:  

 Neteja de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. 

 Ús obligatori de la mascareta. - Adaptem les mesures COVID però no les relaxem. Màxima 

prudència, màxima seguretat, màxima presencialitat i màxima normalitat. A l’aula és obligatori l’ús 

de la mascareta, però a l’exterior (com per exemple a EF) i sempre que sigui el grup de convivència  

estable, no és necessària. Quan surten al pati, com que està tot el nivell, sí que l’han de portar. 

 Ventilació de les aules. 

 Llençar els mocadors i les tovalloletes al contenidor de tapa. 

 Gestió de casos, aïllament i comunicació a les famílies, CAP i Departament. 

 Grups de convivència estables. 

 Entrades esglaonades. 

 Aforament limitat als espais del centre. 

 Reunions amb les famílies online o amb cita prèvia. 

 Signar una declaració jurada conforme han estat assabentats de les mesures sanitàries i es 

comprometen a complir-les. 


