
ESCOLA SANTA CATERINA

Benvinguts al nou curs
2019-2020



ACTUALITZACIÓ DE DADES

•Si heu canviat el telèfon o adreça electrònica, si us 
plau feu-ho saber al vostre tutor/a.

•Els alumnes amb pares separats que necessitin dos 
informes ho han d’indicar als tutors.

•Les al·lèrgies i intoleràncies també cal notificar-les 
al tutor, amb un justificant mèdic.



INFORMES EXTERNS

•Per tal de millorar la nostra acció educativa 
us demanem que informeu als tutors si els 
vostres fills són atesos al CSMIJ (Centre de Salut 
Mental Infantil i Juvenil) o CDIAP (Centre de 
desenvolupament i atenció precoç), i faciliteu 
aquells informes externs que poden ser 
beneficiosos per als vostres fills.





ENTRADES I SORTIDES

•Us demanem puntualitat:
•ENTRADES
•P-3 fins P-5: pel pati dels petits.
•1r a 6è: per la porta principal.
•SORTIDES
•P-3 fins P-5 i GERMANS d’infantil: pel pati dels petits.
•1r, 2n i 3r: porta principal
•4t, 5è i 6è: biblioteca

•Si no us obren la porta, truqueu al telèfon de l’escola. Si 
heu de recollir els vostres fills en horari escolar, aviseu abans 
a l’agenda.

• Cal comunicar també a l’agenda o trucant si ve una altra 
persona a recollir els vostres fills/es.



ENTRADES I SORTIDES

•Tenim molta sort de tenir aparcament just davant de 
l’escola.
•Hi ha prou lloc per a poder aparcar bé, i no aparcar 
en doble filera.
•1r i 2n: Per la seguretat dels vostres fills, no els
deixarem anar cap al pàrquing sols, els pares els
podeu esperar davant de la porta principal.



LA BATA

•Farem servir la bata per plàstica, o una activitat on els 
alumnes es puguin embrutar.

•Pot ser qualsevol bata de roba, amb beta i marcada.

•Quan s’embruti la portaran a casa per rentar i tornar 
el més aviat possible.

•Sense bata no es pot fer plàstica. 



HIGIENE

Els nens i nenes han d’anar vestits i calçats
adequadament a l’escola. No es permeten 
xancles de platja.

Quan hi hagi polls us avisarem. Demanem 
que actueu de la millor manera possible per 
eradicar-ho.



XANDALL

•És obligatori per Educació Física. 

•El xandall consta de 3 peces.

•Sense xandall no es pot participar en les sortides
de l’escola on es requereixi. 

•JAQUETES: Si no estan marcades, ho farem amb 
un permanent a l’escola.



BOSSA AMB EL MATERIAL 
D’EDUCACIÓ FÍSICA

•1r. Tovalloleta que guarden a la motxilla. (A casa 
controleu la higiene)

•2n. Tovalloleta + pinta + desodorant bola + samarreta
per canviar-se.

•3r i 4t. Tovallola + pinta + desodorant bola + muda per 
canviar-se. 



EDUCACIÓ FÍSICA

•5è i 6è. Es dutxaran, només el cos, està 
prohibit mullar-se el cap. Tenen 8 minuts.
pinta + desodorant bola + muda de recanvi 
+      tovallola gran + xancles + gel

•Els hàbits higiènics són part de l’assignatura i 
cal seguir les indicacions de cada curs.



OLIMPÍADES ESCOLARS

•3r, 4t, 5è i 6è. 

•L’escola participarà amb esport individuals: 
escacs, natació, tennis taula, atletisme, 
tennis...
•Inscripcions durant el primer trimestre



CAP NEN SENSE SABER NEDAR
3r, 4t, 5è 

De 1r a 6è cada classe té dues sessions setmanals d’educació 
física.

Durant un trimestre, els grups de 3r, 4t i 5è no faran les sessions 
normals d’educació física, i faran 10 sessions a la piscina de 
Cambrils els divendres de 10,30 a 13h.

classe de 5è: 1r trimestre
classe de 4t: 2n trimestre
classe de 3r: 3r trimestre

Part de l’activitat està subvencionada per 
l’ajuntament i Comaigua



ESMORZARS

•Els dimecres us convidem a portar fruita per 
esmorzar. És una pràctica saludable que els 
alumnes accepten molt bé.
•Som escola verda i ens hem fet el propòsit 
de reduir els residus a l’hora d’esmorzar. Us 
demanem que no porteu plàstics ni envasos 
que siguin innecessaris.



ANIVERSARIS

•Si voleu celebrar l’aniversari a l’escola, podeu portar 
esmorzar (si és coca, tallada si us plau). No es poden 
portar ni llaminadures ni detalls per a repartir.

• No es poden portar sucs.

•A l’escola repartirem invitacions per a festes 
d’aniversari sempre que n’hi hagi per a tots els nens 
de la classe.



TUTORIA

•L’equip de mestres estem oberts als vostres suggeriments i  
sempre que sigui necessari, sobretot amb les tutores, 
concertarem entrevistes, l’Educació dels vostres fills és cosa 
d’escola i família, i junts segur que ho fem millor.

•Si us plau utilitzeu l’agenda per a les comunicacions amb el 
tutor/a. 

•Els mestres no poden desatendre les aules per contestar-vos al 
telèfon. En cas d’urgència podeu trucar a l’escola i deixar un 
missatge, que us respondrem el més aviat possible.



GESTIÓ DE CONFLICTES

És vital per al bon funcionament de l’escola seguir unes normes de 
convivència que afavoreixin un clima adequat per aprendre i 
relacionar-se. Aquestes normes es troben recollides en el document 
escolar de les NOFC i els mestres vetllem per a què es compleixin. 

Dins les NOFC es troben explícits els límits i sancions a l’escola.
• Faltes lleus: quedarà constància de cada falta lleu en un Full de 

resolució de conflictes. 5 faltes lleus són equivalents a una falta 
greu.

• Faltes greus: quedarà constància de cada falta greu en un Full 
de notificació contrària a la conducta. Aquest document 
l’hauran de signar els pares.



ESPAIS A LA XARXA

• Trobareu notícies de la vida  a l’escola,  fotos de 
sortides i activitats, i altres informacions com 

aquesta presentació.

• Molts dels escrits estan redactats pels alumnes de 
cicle superior, que també graven la Ràdio 
Caterina.

• www.escolavinyols.cat



COMUNICACIÓ

• Telegram
- Aplicació informativa

- Grup per cicles: 
escolavinyolsinfantil

escolavinyolsinicial

escolavinyolsmitja

escolavinyolsusperior



ESCOLA NOVA 21

La nostra escola forma part del programa
Escola Nova 21. En aquest aprenem noves
metodologies que formen part del marc
d’escola avançada. Treballem per a poder
oferir un aprenentatge competencial i
significatiu per als nostres alumnes.



ALGUNS TRETS PEDAGÒGICS DE 
L’ESCOLA

ORGANITZACIÓ
Treball per ambients a Educació infantil.
Treball cooperatiu i individual.
Assemblees de classe i d’escola, treball de valors i cohesió.

LLENGÜES
30 minuts de lectura diària ( gust-pràctica-hàbit)
Programa Ara Escric sense llibres de text.

MEDI
Aplicació progressiva de treball per projectes a primària.
Treball de medi en classes barrejades del cicle.
Introducció de les Caixes d’aprenentatge.



TASQUES A CASA
NORMATIVA
Les activitats fora de l'horari lectiu han de contribuir al desenvolupament de l'autonomia 
personal (gestió del temps, autoregulació, presa de decisions...) i ser significatives per a 
l'aprenentatge: poden consistir en la realització d'activitats d'observació i de contrast 
d'elements propers a la realitat de l'alumne, de cerca d'informació, d'indagació, de lectura, 
de participació en activitats culturals, artístiques, esportives... que complementin els 
aprenentatges de l'aula.

S'ha d'evitar la realització de tasques repetitives, no contextualitzades o d'una durada 
excessiva. En tot cas, les activitats fora de l'horari lectiu no haurien de substituir allò que els 
docents tenen en el seu programa i que no tenen temps de tractar a classe.

Els equips docents tenen la responsabilitat de coordinar i regular aquestes activitats de 
manera que tinguin sentit per a l'alumne i es respectin les necessitats de descans dels 
alumnes, el temps de lleure i la convivència familiar.



TASQUES A CASA

QUÈ DEMANAREM A CADA CICLE?
A CI inicial es donaran tasques voluntàries cada mes. Se n’hauran de fer 
un mínim.

A CM i CS es continuaran donant: estudi d’exàmens, dictats preparats, 
memorització de poemes, esquemes voluntaris, concerts de flauta, cerca 
d’informació.



TASQUES A CASA

CREAR UN BON HÀBIT LECTOR

• Els petits imiten el que fan els pares, si veuen que els adults de la casa 
llegeixen ells també ho voldran fer. El millor consell és predicar amb 
l’exemple.

• Compartir estones de lectura pares- fills o germans grans i germans 
petits. Que la lectura sigui una part fonamental de la vida familiar.

• Acompanyar els fills a la biblioteca tot gaudint en família d’una bona 
estona de lectura.

• Acordant una estona diària per gaudir de la lectura, per exemple 
abans d’anar a dormir.

• Tenint contes i llibres a mà perquè els infants els puguin llegir.
• Regalar de tan en tan algun llibre: Sant Jordi, per l’aniversari, pels 

reis…



EXPRESSIÓ ORAL

P3 Jo porto
P4 Un dia vaig anar
P5 Roda de contes

1r Sóc el protagonista
2n Som reporters

3r la meva recepta preferida
4t m’agradaria anar

5è explicar una notícia (info K)
6è de gran vull ser



ROBÒTICA
4t, 5è i 6è

Treballarem el Lego we do 2.0
Llenguatge de programació Scratch

Participarem a l’Scratch Challenge a Barcelona. El curs passat 
es van classificar un grup de 4t i dos de 6è..



SORTIDES
1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre

Cicle 
inicial
1r i 2n

L’oli i l’olivera. 7/11 MIRAVET 27/2 2n biblioteca i 
públic cantata

PARC SAMÀ

Cicle 
mitjà
3r i 4t

Cosmocaixa Patinatge Reus

4t piscina

3r CANTATA

3r piscina

PARC SAMÀ

Cicle
superior
5è i 6è

Ruta a peu Cambrils 

PARLAMENT. 5/11

5è piscina

Via Verda 5è cantània. 5/5

6è platja

PARC SAMÀ



3r CANTATA

4t any de participació
maig de 2020

Pavelló d’esports de Cambrils
Sortida obligatòria



5è CANTÀNIA

3r any de participació
2n a Barcelona: pares del curs passat 

valoració molt positiva
5 de maig de 2020

Auditori de Barcelona
Sortida obligatòria



AVALUACIÓ 

L’avaluació és contínua.
Són importants el treball a classe, l’actitud i les proves.

A cicle inicial s’avaluen les activitats de classe, ES FAN ALGUNES
PROVES però no s’ha d’estudiar a casa. Puntualment
demanarem memoritzar poemes.

A cicle mitjà i superior es demanarà que a casa preparin les
proves de matemàtiques (taules!), dictats preparats, mind maps
d’anglès... I la responsabilitat de portar el que es demana a
l’agenda.

Les activitats de recomanació de lectures i expressió oral, també 
s’avaluen.



APORTACIONS DE LES FAMÍLIES

El Departament envia molt pocs diners.
Tenim menys llibres de text
Més fotocòpies
Llibres de lectura de classe
Activitats manipulatives
Jocs per l’aula i el pati
Noves tecnologies: Projectors i bombetes, ordinadors, lego...
Instruments de música
Material d’educació física
Material de plàstica, i fungibles: tisores, pega, compassos, calculadores...
Material higiènic: tovalloletes i mocadors
Material de festes: panellets, la mona
Teatre d’anglès de 3r a 6è
Part dels autobusos de cantates i sortides obligatòries



CONTROL DEL MATERIAL

Hem donat a cada alumne per curs:

9 llapis
3 gomes
12 llapis de colors
24 retoladors
1 barra de pega
2 bolígrafs de cada
1 subratllador

NO ES PODEN PORTAR BOLÍGRAFS, TÍPEX I MATERIAL DE CASA.



MESTRES
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