
REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 

Escola Sant Pere 
 

Les Gorres – 2020/ 2021 



PERSONES QUE INTERVENEN 

• Tutor (llengües, mates, medi, plàstica, tutoria i valors): Pilar Pérez 
• Anglès: Aina Martín 
• Educació Física: Noemí Casamitjana   
• Música: Mercé Feltrer 
• Educació Especial: Dolors Esquius 

• Suport/mestra de referència: Rosa Santamaria i Laura Roca. 
 

 
 



HORARI 



METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ 

•  REFORÇ/SUPORT DINS DE L’AULA 

•  TREBALL COOPERATIU 

•  CENTRES D’INTERÈS i PROJECTE ESCOLLIT PER L’INFANT. 

 

•  RACONS DE JOC I D’APRENENTATGE 

•  EXPOSICIONS ORALS 

•  RELAXACIÓ 

•  DEURES de divendres a dimecres: Set i mig i una comprensió. Feines sense  acabar durant la 

setmana. 

• PRÈSTEC DE LLIBRES D’AULA: de dijous a dilluns. (puntualitat en el retorn) 

• MALETA VIATGERA: de dijous a dilluns (puntualitat en el retorn) 

                



 SORTIDES I CELEBRACIONS  

1r Trimestre: 

A concretar           Sortida per l’entorn proper 
A concretar           Xerrada Mossos d’esquadra (Mobilitat Segura) 

 

 

2n Trimestre: 

A concretar.          Xerrada Agents rurals 

 

 

3r Trimestre:  

31-2 de juny.        Colònies “La Ruca” (d’Avinyó/Calders). 

20 d’abril.             Teatre Manresa “Dintríssim”  

A concretar:  Marató de jocs. 

 

Les festes (Nadal, carnestoltes, dia de la pau… (segons situació 

pandèmia) 
 

 

 



 RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA 
• Es lliuraran tres informes un al DESEMBRE, un a l’ABRIL i l’altre al JUNY. 

 

• Els/les alumnes al final del primer i tercer trimestre s’emportaran a casa l’àlbum. És important compartir 

una estona amb el vostre fill/a per mirar-ho i  comentar-lo junts. 

• L’horari d’atenció a les famílies  és el dilluns al migdia de 12:30-13:30h. És important adaptar-se a 

l’horari. 

• Durant el curs es faran un mínim de dues entrevistes: una a partir del gener per parlar de l’informe i fer 

un seguiment de l’alumne/a i l’altre a final de curs. 

• Per a informacions o comentaris puntuals farem ús, tant la família com la tutora, de l’agenda. Cada dia 

anirà i vindrà a la motxilla de l’alumne. Cal revisar-la diàriament per si hi ha alguna nova anotació. 

• En cas d’urgència també ens podem comunicar amb l’escola vía mail (preferentment) o si s’escau  

    telefònicament. 

 

 

 

 

 

 

 



 RECORDATORIS 
• Ser puntuals a les entrades i sortides. 

• Comunicar les absències a l’agenda, per telèfon o per correu electrònic (a8021892@xtec.cat) 

• No portar l’infant a  l’escola quan pateix malalties infecto-contagioses. 

• Per a administrar medicament, cal portar l’autorització  familiar i la recepta mèdica. 

• Pagament quota material i sortides.  

• Marcar TOTS els estris personals, posar vetes a la bata i jaquetes. 

• Portar el xandall de l’escola els dies d’Educació Física i a les sortides. 

• Dimarts i dijous dia de la fruita. 

MENJADOR: L’hora màxima per apuntar un/a alumne al menjador és a les  9:30h. Més tard trucar a la 

coordinadora de menjador (LUPE).   

Excepcionalment mentre duri la pandèmia NO s’ha de portar neceser.  

 



• DELEGAT/DA D’AULA 
 

• CIRCULARS - CORREU ELECTRÒNIC 

•IMPORTANT!!! DADES ACTUALITZADES 
   (TELÈFON, TELÈFON EN CAS D’URGÈNCIA,  ADREÇA, CORREU ELECTRÒNIC, 

CASOS D’AL·LÈRGIES…) 



 PÀGINA WEB DE L’ESCOLA 
 

 

Novetat!!! Caldrà signar autorització perquè la comissió TAC 

us faci subscriptors de la portada de la pàgina web i/o del 

curs del vostre/a fill/a. 
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