
REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES

Escola Sant Pere

Els Aurons – 2020/ 2021



PERSONES QUE INTERVENEN

• Tutora (Llengües, Matemàtiques, Medi Natural i Social, Projectes, Valors 
i Tutoria): Josefina Suárez

• Anglès i Science: Meritxell Marí

• Educació Física: Noemí Casamitjana  

• Música i Plàstica:  Mercè Feltrer

• Religió: Ester Vela

• Reforç: Sandra Mató

• Suport/mestra de referència: Mercè 



HORARI 5è



PROJECTES:

• IMPULS A LA LECTURA: MALETA VIATGERA, BIBLIOTECA, SERVEI DE PRÉSTEC.

• MILLOREM L’ORTOGRAFIA: MÈTODE GABARRÓ (CATALÀ I CASTELLÀ).

• ESCOLA VERDA: L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA (RECOLLIDA DE TEMPERATURES).

• REFORÇ POSITIU: 

- Respecte a les persones.                                           

- Respecte dels materials.

- Resolució de conflictes.

- Escolta activa.

• L’ENTORN DE MONTSERRAT: GALZERAN I ÀGUILA CUABARRADA.

• PLA DE CONSUM DE FRUITA.



SORTIDES I ACTIVITATS: 

2n Trimestre:

Taller a l’aula del CdA de Manresa:

Els materials geològics i les seves aplicacions.

3r Trimestre: 

18 de maig:  Conservatori de Manresa (Flow: my hip-hop story)

31 de maig- 2 de juny:  Colònies  (La Ruca)

Les festes ( Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Dia de la pau… 

(segons situació pandèmia)).



RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA

● Es lliuraran tres informes un al DESEMBRE, un al MARÇ i l’altre al JUNY.

● L’horari d’atenció a les famílies és el dilluns al migdia de 12:30-13:30h.

● 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’altra 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.

A l’agenda també podem anotar les absències i els retards.

● Dia d’Educació Física: Dimecres a la tarda.

● Dia de Plàstica: Divendres al matí.

.



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  9:00h. 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
http://agora.xtec.cat/ceipsantpere/

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.

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


CLASSROOM

• Cada alumne/a tindrà un compte de correu únicament d’ús escolar des del qual podrà participar en

les activitats programades.

• Aquest correu no permet enviar o rebre correus d’ organitzacions o particulars que no estiguin al

domini de l’escola. (correus spam, publicitat, alumnes d’altres escoles,….).

• L’escola, un cop modificada la contrasenya inicial, només té control sobre l’activitat que realitza

l’alumnat, però no sobre el contingut (excepte en aquells treballs o activitats que siguin

compartides amb la resta de grup). Per tant, és la família la responsable de l’ús que l’alumne/a

d’aquest correu fa fora de l’àmbit escolar. Per aquest motiu és important que la família conegui el

correu i la contrasenya dels seus fills/es i que exerceixin el control que creguin necessari.

• Des de l’inici de curs s’anirà formant a l’alumnat en l’ús d’aquestes aplicacions des de l’escola.



HÀBITS DE TREBALL I AVALUACIÓ:

• Els alumnes haurien de treballar a casa diàriament 30-45 min: fer els deures, preparar controls,

treballar al web dels Aurons…

• És molt important la lectura, haurien de llegir a casa cada dia 10 min com a mínim (full de registre

de lectura).

• Hem de fomentar els bons hàbits de treball en tot moment: atenció,ordre i polidesa en la feina,
bona lletra…

• Han de ser responsables i autònoms .
• Han tenir un horari de treball a casa i un espai per estudiar tranquil.

• Es té en compte, sobretot, el treball diari de l’alumne (individual i en grup), la seva actitud i el seu
esforç personal.

• S’aplicaran diferents eines com l’autoavaluació i l’avaluació entre companys (coavaluació).




