
Reunions inici de curs – octubre 2019 https://youtu.be/xyx_LnEtVWw



“Tots hauríem d’estudiar les
formigues.
Tenen una sorprenent filosofia
basada en quatre pilars:

mai et rendeixis,
mira sempre cap endavant,
sigues positiu
i
fes sempre tot el que puguis”.

D o c e n t s ,  f a m í l i e s  i  a l u m n e s

Jim Rohn
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Parlem i 
comentem! 



Facin 
demanda 
formal per  
escrit...

... i donarem 
resposta 
escrita.Si hem arribat al 

punt 3 ...

... l’entrarem 
per registre 
...
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Cap d‘estudis – Paqui Martínez

Secretària – Clara Carrasco

Directora – Anna Parés

Dijous 15:45h

Dijous 09:00h

Dijous 15:45h

Amb cita 
prèvia



ASSISTÈNCIA

PUNTUALITAT

EL MATERIAL 

TREBALLEM DES DEL 
RESPECTE i  LA CONFIANÇA1
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• Totes les faltes 
d’assistència s’han 
de justificar per 
escrit. 

• Es porta un control 
des del centre.

• Si les faltes són 
reiterades, se us 
avisarà el primer cop 
des de les tutories.

• El segon avís es farà 
des de la direcció del 
centre.

• Si no es reverteix la 
situació, es derivarà 
el cas i s’informarà 
en l’aplicatiu del pla 
d’absentisme de la 
localitat. Pot 
comportar multa 
econòmica.

• Les portes del centre 
s’obren a les 08:55  i 
a les 14:55h

• A les 9:00h i 15:00h, 
quan sona la música, 
s’entra a les aules.

• Les portes del centre 
es tancaran al 
voltant de les 9:05h

• L’alumnat que arribi 
10 minuts tard, 
sense cap justificació 
raonada, haurà 
d’anar la primera 

sessió a una altra 
aula.

• Portar el material 
necessari en funció 
de l’horari i demanda 
dels mestres (llibres, 
llibretes, xandall, 
flauta ...) .

• Pagament de la 
quota de material. 
(Data límit 4 
d’octubre).

• Pagament EMAT 
(Data límit juliol de 
2019)

• Pagament de les 
sortides en el termini 
establert. 

• Educar 
conjuntament des 
del respecte i la 
confiança.

• Entre iguals i entre 
tots els membres 
que formem la 
comunitat educativa 
(alumnat, docents, 
famílies, 
monitoratge, 
conserges ).

• Les faltes contràries 
a la convivència 
seran estudiades, 
s’escoltaran les  
parts implicades i 
seran 
sancionades/corregi
des.

ASSISTÈNCIA PUNTUALITAT EL MATERIAL RESPECTE i  
CONFIANÇA
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Classes de 09:00 a 10:40h
Dues sessions de 50 minuts

Esbarjo de 10:40 a 11:10h
Projecte Pati

30 minuts de lectura d’11:10 a 11:40h
Lectura i tutories individualitzades

Classe d’11:40 a 12:30h
1 sessió de 50 minuts

Descans migdia de 12:30 a 15:00h

Classe de 15:00 a 16:30h
1 sessió de 90 minuts



Puc oferir-me de 
voluntari en qualsevol 
activitat oberta del 
centre: sortides, natació, 
vela, grups interactius, 
projectes .... Només cal 
posar-me en contacte 
amb la tutora.

Si sóc acompanyant en 
una sortida o activitat: 
NO puc fer fotos i 
distribuir-les, així com  
penjar-les a les xarxes 
socials.

Puc presentar-
me com a 

delegat/ada
de classe. 

Ens agrada 
molt que 
formeu part 
del dia a dia 
de l’escola.

Però heu de 
preservar  la 
intimitat dels 
menors.



4 COMUNITAT DE GRANS
4t – 5è -6è 

2 COMUNITAT DE PETITS
I3 – I4 – I5

3 COMUNITAT DE MITJANS
1r – 2n – 3r

1 EQUIP DIRECTIU
Secretària – Cap d’estudis - Directora 

Organització







AMBIENTS 
ARTÍSTICS



joseluisdomingo@escoladelparc.cat

Aprenentatge vivencial

i

experimental

Escolta

activa

Grans compositors de 
la història de la 

música

Cançoner popular 
català

Treball dels Conceptes 
mitjançant l’expressió



sheilarodriguez@escoladelparc.cat

Oferir noves oportunitats 

comunicatives per gaudir aprenent.

LET'S REART



junesolsona@escoladelparc.cat

El llibre d'exercicis (workbook) s'utilitzarà com a feina a fer a casa
(deures) de manera individual i com a recull de la part de gramàtica
treballada a l'aula.



ioneroman@escoladelparc.cat

5è

6è

Ajudar

a l’infant en l’execució 
de les habilitats 

motrius bàsiques i 
específiques en 

entorns diversos amb 
eficiència i creativitat. 

Fomentar

que l’infant participi en 
activitats diverses, amb 

acceptació de les 
diferències en el nivell 

de l’habilitat. 

Promoure

l’autonomia dels hàbits 
higiènics amb la rutina 

d’higiene després de 
l’activitat física, hàbits 

posturals i corporals 
com a millora de la 
salut i el benestar. Aplicar i 

Integrar aprenentatges 

de la prevenció de lesions en 
l’activitat física amb la valoració 

de la importància de 
l’escalfament, la dosificació de 

l’esforç i la recuperació. 

Implicar

als infants en la 
comprensió i respecte 

a les normes i valoració 
de les persones que 

participen en les 
diferents propostes. 

Plantejar

propostes per a la 
composició individual i 

col·lectiva de moviments 
a partir d’estímuls rítmics 

i musicals. 

Afavorir 
l’expressió i la 

comunicació de 
sentiments i 

emocions individuals i 
compartides a través 

del cos, el gest i el 
moviment. 



magdaortega@escoladelparc.cat

Col·laborem

Assessorem i 
ens coordinem

Fem atenció 
directa

En l’avaluació, la programació i
l’aplicació de metodologies que
afavoreixen l’aprenentatge de TOTS els
alumnes.

Per oferir una resposta adequada a
aquells alumnes que necessiten
algun suport educatiu específic.

Als alumnes que mostren més dificultats 
per a l’aprenentatge, preferiblement a 
l’aula ordinària però també de manera 
individualitzada o en petit grup en casos 
més específics o de problemàtica 
complexa.



30 minuts de lectura diària
Tutories 

individualitzades 

EMAT I LECXIT a 4t

Projectes interdisciplinars: La 
Interculturalitat, el musical , …

Ambients
artístics

Itineraris 
d’aprenentatge 

a 4t i 5è
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Pràctiques d’aprenentatge



“La implicació s’aconsegueix sentint-nos
part del projecte, liderant cadascú el
nostre tram, per petit que sigui”.

Araceli Segarra

Tots som 
comunitat!!


