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PERSONES QUE INTERVENEN

• Tutora 4t A i 4t B: Estrella Morales- Inma Martí

• Suport: Imma Martí / Cristina Milan i Meritxell

• Educació Física: Noemí Casamitjana  

• Llenguatge Musical: Mercè Feltrer

• Anglès: Meritxell Marí

• Educació Especial: Dolors Esquius i Estrella (SIEI) 
Sandra (Aula acollida)



METODOLOGIA, TREBALL A CASA I AVALUACIÓ
● Metodologies: projectes, racons, tasques, diversitat d’agrupaments, 

aprenentatge cooperatiu, dues mestres a l’aula, organització flexible de l’espai i 
el temps a l’aula.

● Aquest any treballarem amb el Classroom i disposarem d’1 Chromebook per 
alumne. Tindran un correu del domini de l’escola per fer treball escolar. 

● Deures: de divendres a dimecres: Set i mig i una comprensió. Feines sense  
acabar durant la setmana.

● Préstec de llibres d’aula: de dilluns a dimecres.(puntualitat en el retorn)

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

● Avaluació: treball de cada dia, la realització de la feina, activitats de recerca, a 
més a més de valorar l’esforç i l’actitud personal. Autoavaluació i coavaluació.



  ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME 

   DURANT AQUEST CURS ESCOLAR



CENTRE D’INTERÈS DE L’ENTORN

La Jonça                             El Tòtil  

4t  



ALTRES INFORMACIONS 1:
● Ser puntuals a les entrades i sortides. Si arriben tard han de passar pel despatx. 

● Dia d’entrevistes: Dilluns de 12:30 h a 13:30 h (previa cita a través de l’agenda).

● 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  i la recepta mèdica.

● Pagament quota material i sortides. 

● Portar el xandall de l’escola els dies d’Educació Física (dijous) i a les sortides.

● Dimarts i dijous dia de la fruita. Portar esmorzar en carmanyola.

mailto:a8021892@xtec.cat


 
ALTRES INFORMACIONS 2:

● Actualitzar dades (telèfons, emails) a l’agenda.

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

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

● Es recomana dur 2 mascaretes i una bosseta per a que les guardin.

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

MENJADOR: cal apuntar-se abans de les  9:00h. Més tard trucar a la 
coordinadora de menjador (LUPE). Cal portar bata per menjador 

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

●



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

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



