
REUNIÓ 
MARES I PARES 20-21



PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

2 ENTRADES DIFERENTS (EI - EP)

3 ACCESSOS 

2 TORNS D’ENTRADA I SORTIDA 
DIFERENTS

✘ Cal ser molt respectuós i puntual amb 

l’horari i l’accés a l’escola. 

✘ L’espai habilitat per germans que 

entren en els diferents torns és al mig de 

les dues entrades.

ÚS MASCARETA

SÍMPTOMES

- Febre o febrícula

- Tos

- Dificultat per respirar

- Mal de coll

- Congestió Nasal

- Mal de panxa

- Vòmits i/o diarrees

- Mal de cap

- Malestar

- Dolor muscular
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La família/tutors han de verificar abans d’anar a l’escola l’estat de salut del seu fill/a i 

comprovar que no tingui temperatura superior a 37,5º ni cap altre símptoma de la taula.



Entrades i sortides

✘ A fora del centre és molt important que respecteu la distància 
de seguretat i feu ús de la mascareta. 

✘ El/la tutor/a recollirà els alumnes a l’accés de l’escola. Els 
alumnes han de portar mascareta obligatòriament. 

✘ Els familiars haureu d’evitar entrar a l’escola. 

✘ Horari i espai d’entrada dels grups:

CICLE SUPERIOR → 9’00  a 12’30h    15’00 a 16’30h

Espai d’entrada → Porta lateral 
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Grup estable / Espais estables (aula, pati, menjador)
A les aules es farà control de temperatura

✘ DISTÀNCIA ✘ MANS ✘ MASCARETA
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Comunicació
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Des de quin correu s’envia Quin tipus d’informació A quin correu arriba

a8016094@xtec.cat CENTRE 
(ex: preinscripció, documents de 

centre, tancament escola...) 

Famílies

ciclesuperior@escolasantmiquel.cat

CICLE
(ex: sortides, materials per activitats)

Famílies

cinquea@escolasantmiquel.cat

cinqueb@escolasantmiquel.cat

sise@escolasantmiquel.cat

GRUP (ex: vacunes de 6è, sortides, 

activitats, tallers, informacions 

generals…)

Famílies

josepsubira@escolasantmiquel.cat

meritxellcasas@escolasantmiquel.cat

crisgarrido@escolasantmiquel.cat

tonatorne@escolasantmiquel.cat

ALUMNE
(ex: entrevista, rendiment, justificació 

faltes assistència)

Famílies

nomalumne@escolasantmiquel.cat
nommestre@escolasantmiquel.cat

TREBALL AULA
(ex: tasques i classes telemàtiques)

Alumne



Horari d’atenció telefònica a famílies

L’horari d’atenció telefònica amb l’equip directiu és:

Dimarts i dijous de 9 a 10

Dilluns i dijous de 15 a 15.45

Per tal de comunicar-vos amb el vostre tutor/a podeu escriure 

un mail a l’adreça dels tutors/es i concretar cita.

5è A → josepsubira@escolasantmiquel.cat

5è B →meritxellcasas@escolasantmiquel.cat

crisgarrido@escolasantmiquel.cat

6è → tonatorne@escolasantmiquel.cat
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On trobar les informacions importants 
del curs?

✘ Llibret informatiu famílies (enviat des del correu electrònic 

del centre en data 28/08/20)

✘ Pla d’organització de centre (publicat al web)

✘ Gestió de casos COVID (publicat al web)

✘ Web del centre:

https://agora.xtec.cat/esc-santmiquel-castellgali/
Si escriviu al cercador www.escolasantmiquel.cat també us redirigeix a la plana web.
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Calendari
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GRUP DE CONVIVÈNCIA 
ESTABLE
5è A: 11 alumnes
Docents estables: Josep Subirà

Espai estable: Aula de 5èA

Especialitats: Meritxell Casas (llengua anglesa, plàstica en 

anglès i música), Cristina Garrido (E.F.)

cinquea@escolasantmiquel.cat
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GRUP DE CONVIVÈNCIA 
ESTABLE
5è B: 12 alumnes
Docents estables: Meritxell Casas i Cristina Garrido

Espai estable: Aula de 5èB

Especialitats: Meritxell Casas (llengua anglesa, plàstica en 

anglès i música), Cristina Garrido (E.F.)

cinqueb@escolasantmiquel.cat
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GRUP DE CONVIVÈNCIA 
ESTABLE
6è: 16 alumnes
Docents estables: Tona Torné

Espai estable: Aula de 6è

Especialitats: Meritxell Casas (llengua anglesa i plàstica en 

anglès), Cristina Garrido (E.F. i TAC).

sise@escolasantmiquel.cat
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1. Funcionament del curs 
de CICLE SUPERIOR
● S’han adquirit els llibres de matemàtiques, medi social i

natural i de llengua catalana, que són molt intuïtius i fàcil de
seguir, on els alumnes acabaran assolint de manera més
competencial, els aprenentatges.

● SEP

● REPORTER

● MATERIAL ESCOLAR

● AUTORITZACIONS



Funcionament del curs 
de CICLE SUPERIOR

● EDUCACIÓ FÍSICA

● MÚSICA 

● ANGLÈS



Funcionament del curs 
de CICLE SUPERIOR
● DISPOSICIÓ TECNOLÒGICA

En cas de que no es 

tinguin eines 

tecnològiques s’ha de 

fer saber al mestre/a 

tutor/a.



HÀBITS D’AUTONOMIA DE L’ALUMNE

L’alumne ha de ser responsable de:

➢ Organització dels materials, llibres, motxilles i recanvis.
➢ Gestió de l’agenda: apuntar els deures,

comunicacions, proves… l’agenda haurà d’anar i
tornar cada dia de casa a l’escola.

➢ Respectar el material i els espais comuns de l’escola.
➢ Tornar signades les proves.
➢ Endreçar els espais individuals i col.lectius que n’hagi

fet ús.
➢ Utilitzar un llenguatge positiu i respectuós envers tots

els membres de l’escola.
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Activitats dins/fora del centre

SORTIDES 5è
✘ Parc Ambiental Bufalvent

✘ Fent Sabó amb oli reciclat 

(escola)

SORTIDES 6è
✘ Parc Ambiental Bufalvent

✘ Propietats dels Materials 
(escola)

COLÒNIES

✘ Can Bajona 26-27-
28 d’abril 2021

Preu aproximat: 85€ EI/CI 128€
CM/CS

2 pagaments per TPV:

1r: 65€ aprox. Gener 2021

2n: 60€ aprox. Març
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Com es farà en cas de confinament?

17

En el cas de confinament el curs continua telemàticament.



PROVES CB i VACUNES 6è
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COM INTERPRETAR ELS INFORMES
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Què avaluem a llengües?

ÀMBIT LINGÜÍSTIC:

✘Comunicació oral: Capacitat de comprendre i expressar missatges orals
tenint en compte el context comunicatiu.

✘Comprensió lectora: Entendre textos de diferents tipologies i interpretar-
los.

✘ Expressió escrita: Planificar, produir i revisar diferents tipus de textos.

✘ Literària: Aproximació a les obres literàries per desenvolupar l’hàbit lector,
l’escriptura o la creativitat.

✘Plurilingüe i intercultural: Mostrar respecte envers a les llengües i els
seus parlant afavorint l’intercanvi cultural i la convivència.
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Què avaluem a matemàtiques?

ÀMBIT MATEMÀTIC:

✘ Resolució de problemes

✘ Raonament i assaig: Capacitat de raonar, justificar i argumentar 

utilitzant la lògica.

✘ Connexions: Relacionar conceptes matemàtics amb diferents contextos 

i aplicar les matemàtiques a la vida quotidiana.

✘ Comunicació i representació: Fer ús de gràfics, esquemes, taules, 

nombres, signes… per expressar els continguts matemàtics de manera 

oral, escrita, digital…
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Què avaluem a coneixement del medi?

ÀMBIT CONEIXEMENT DEL MEDI:

✘ Món actual: Plantejar preguntes sobre el medi, el temps històric, la

societat actual, buscar informació i analitzar respostes per fer propostes

de futur.

✘ Salut i equilibri personal: adoptar hàbits saludables i prendre

consciència del propi cos, de les emocions i sentiments per aconseguir el

benestar personal.

✘ Tecnologia i vida quotidiana: Utilitzar materials i aparells de manera

eficient per resoldre situacions quotidianes.

✘ Ciutadania: Adoptar hàbits per esdevenir un consumidor responsable i

participar democràticament i críticament en la vida col·lectiva.
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Què avaluem a música i plàstica?

ÀMBIT ARTÍSTIC:

✘ Percepció, comprensió i valoració: Posar interès per comprendre i 

valorar les creacions artístiques.

✘ Interpretació i producció: Utilitzar les eines i tècniques plàstiques per 

expressar-se. Cantar cançons i tocar instruments utilitzant els elements 

del llenguatge musical.

✘ Imaginació i creativitat.
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Què avaluem a valors?

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS:

✘ Personal: ser capaç de prendre les pròpies decisions i ser-ne 

conseqüent.

✘ Interpersonal: mostra actitud de respecte envers les persones i les 

diferents cultures.

✘ Social: mostra empatia i actituds d’ajuda en situacions d’injustícia.
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Què avaluem a les competències 
d’àmbit transversal?

(S’avaluen a final de cicle cada dos anys)

✘ Competència d’aprendre a aprendre: Tenir consciència de les pròpies 

capacitats, del que se sap i del que cal aprendre. Ser prou hàbil per 

conduir el propi aprenentatge i arribar a ser cada cop més eficaç i 

autònom. 

✘ Competència d’autonomia, iniciativa i emprenedoria: conjunt de 

valors i actituds personals que ens fan evolucionar, aprendre dels errors i 

assumir riscos.

✘ Competència digital: ús dels aparells i aplicacions informàtiques per 

buscar informació i produir documents de text o multimèdia. Actitud 

crítica i reflexiva sobre el seu ús.
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TOTS SOM I FEM ESCOLA
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