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PERSONES QUE INTERVENEN

• Tutora 3r: Montse Cots

• Suport: Rosa Santamanaria, Mari Carmen Cuenca

• Educació Física: Noemí Casamitjana  

• Llenguatge Musical: Mercè  Feltrer

• Anglès: Aina Martín

• Educació Especial: Rosa Santamaria



METODOLOGIA, HÀBITS DE TREBALL I AVALUACIÓ
● Metodologies: Projectes, tasques individuals, diversitat d’agrupaments, aprenentatge 

cooperatiu, DOS MESTRES DINS L’AULA,  organització flexible de l’espai i el temps a 

l’aula.

● Hàbits de treball:

- Els infants han d'arribar a l'escola amb PUNTUALITAT, descansats, havent esmorzat i

tenint cura de la seva higiene personal.

- Han d’utilitzar l’agenda. L’agenda ha d’estar sempre a la motxilla dels alumnes per

tal que sigui l’eina de comunicació entre la família i l’escola ( cal revisar diàriament).

- És molt important la lectura i, per això, dins l’horari setmanal hi tenim estipulada ½

hora de lectura diària. Però a més seria convenient que llegissin una mica cada dia a

casa , com a hàbit, per tal que cadascú vagi progressant sempre a partir del seu nivell.

- Han de portar a l'escola els llibres i el material necessaris.

● Avaluació:

Per avaluar l’evolució en l’aprenentatge dels alumnes es tenen en compte el treball de cada

dia, la realització de la feina, activitats a casa, a més a més de valorar l’esforç i l’actitud

personal, l’ autoavaluació i la coavaluació.



● La informàtica es treballa dins de totes les àrees sempre que convingui. Aquest any

començarem a treballar amb el programari Classroom. Els nens i nenes tindran un

correu del domini de l’escola només per fer treball d’escola (omplir el full que us hem

repartit, l’autorització d’ús d’Internet)

● Deures: de dimecres a dilluns, Set i mig i una comprensió. Feines sense  acabar durant 

la setmana.

● Préstec de llibres d’aula: (puntualitat en el retorn)

● Maleta viatgera: de dijous a dilluns (puntualitat en el retorn)



INFORMACIONS

D’INTERÈS

● Puntualitat: Cal màxima puntualitat a les hores d’entrada i

sortida a l’escola.

Recordem les portes s'obren 5 minuts abans de l'hora d'entrada

i els alumnes s’han d’esperar al pati de pedretes .Tindran un

lloc marcar amb el seu curs.No poden estar a les escales fins

que sigui el moment de pujar a la classe. La tutora els anirà a

buscar.

En cas d’arribar tard, l’alumne/a ha de pujar SOL/A al despatx.

Cap adult pot entrar al centre sense cita prèvia
Cal anotar a l'agenda el motiu pel qual s'arriba tard o portar

un justificant a l’escola.

Un cop acabat l’horari lectiu a les 16:40h es tancarà la porta

principal del centre (pedretes) . Cal agilitzar les sortides per

evitar fer aglomeracions.

● Dia d’entrevistes:

Dilluns de 12:30 h a 13:30 h.

Cal concertar-la abans amb la

tutora o el/la professor/a

corresponent mitjançant una nota a

l’agenda del vostre fill/a.

● Lliurament d'informes:

A finals de cada trimestre. Se us

informarà de la forma que els farem

arribar.

● Educació Física:

Dijous a la tarda.

Cal que portin: xandall de l'escola, calçat esportiu, una

samarreta per canviar-se i un necesser amb estris d’higiene

personal.

Quan hi hagi alguna sortida és recomanable també portar el

xandall de l’escola.

● Absències i retards:

Cal comunicar-los a la tutora a

través de l’agenda, per correu

electrònic (a8021892@xtec.cat) o

per telèfon, tot i que pot donar-se

el cas que en aquell moment no hi

hagi ningú als despatxos.

mailto:a8021892@xtec.cat


ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME 

DURANT AQUEST CURS ESCOLAR



Sortides i celebracions:

Primer trimestre:

25 de novembre : Teatre

Segon trimestre:

Sortida en funció del projecte curricular

Tercer trimestre:

31 maig, 1 i 2 de juny: Colònies a Artés: La Ruca.

Les celebracions (Nadal, Castanyada, Sant Jordi... s’aniran

organitzant i preparant en funció de l’evolució de la

pandèmia...



CENTRE D’INTERÈS DE L’ENTORN

Bruc d’hivern          Cercavores

3r



MÉS INFORMACIONS:

● És molt important retornar signades les notes, les autoritzacions de sortides... en els terminis establerts.

● Actualitzar dades (telèfons, emails) en el full que us hem entregat.

● Tot el que es perdi estarà al despatx, si en una setmana no es reclama, ja no ho podreu recuperar.

IMPORTANT, marcar amb el nom TOTS els estris personals, posar vetes a la bata i jaquetes.

● Poden dur 2 mascaretes per la seguretat de cadascú. Caldrà dur una bosseta per guardar la mascareta.

● La bata la duran a casa cada setmana per a rentar.

● Dimarts i dijous són els dies de la fruita. Cal portar l’esmorzar dins d’una carmanyola

● 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 necesser.



PÀGINA WEB DE L’ESCOLA
http://agora.xtec.cat/ceipsantpere/

Us hem repartit el un full petit i allargat per saber els

dispositius que teniu a casa, la connexió a Internet i per a

poder donar-vos d’alta a la pàgina web de l’escola per rebre

les informacions directament al vostre correu.

http://agora.xtec.cat/ceipsantpere/



