
REUNIÓ INICI DE CURS

BENVINGUTS AL CICLE MITJÀ!!!

CURS 2020-2021



1. PRESENTACIÓ DELS MESTRES 



Gemma Cassà
Tutora 3r-B

Roser Tor
Tutora 3r-A

Laura Astallé
Tutora 3r-C

Especialista de Música

Núria Perez
Tutora 4t-A

Mireia Gràcia
Tutora 4t-B

Especialista d’Educació 
Física

Eva López
Tutora 4t-C

Especialista d’Anglès

Montse Pujol
Tècnica en educació 

especial

Marta Gómez
Mestra suport educació 

inclusiva
Science

Anna Díaz
Tècnica d’integració social

EQUIP D’EDUCACIÓ INCLUSIVA 

Jaume Parcerisa
Mestre suport Mercè Mauritz

co-tutora 3r-B
Especialista de Música



2. ASPECTES GENERALS 

D’ESCOLA



➢ ENTRADES: La porta s’obrirà a les 8.45 i es farà la 
recollida dels alumnes per part de les mestres a les 9 a un 
punt concret del pati. Els alumnes entren sols. Per norma 
general l’adult que acompanya a alumnat a partir de 
tercer no pot entrar al recinte escolar. A les 9:10 es 
tanquen portes. 

➢ IMPORTANT: Per entrar és obligatori portar mascareta i es 
prendrà la temperatura a tot l’alumnat quan entri per la 
porta. 

➢ SORTIDES: Les mestres acompanyaran als alumnes fins el 
punt de trobada i quan sigui l’hora l’alumnat sortirà SOL 
per la porta.  

➢ SERVEIS DEL CENTRE:
○ Despertador: de 7:45h a 9h
○ Menjador: de 12:30h a 15h
○ Extraescolars



CALENDARI ESCOLAR



➢ LÍNIA D’ESCOLA: 
    INCLUSIVA, COOPERATIVA I COMPETENCIAL

➢ ESCOLA VERDA (Xarxa d’Escola Sostenibles)
   

★ Es prega PUNTUALITAT tant a l’entrada com a la sortida.
ALERTA! recomanar tenir un punt per la trobada per no fer un 
tap al carrer Sant Cristòfol!

★ Assistim a l’escola amb REGULARITAT i JUSTIFIQUEM les 
absències.



ESMORZARS

- CAL VENIR ESMORZATS DE CASA.

- Els infants esmorzaran a l’aula. Sortim al pati en 
diferents franges que aniran canviant cada mes.

- Per tal de reduir residus i ser coherent amb el 
projecte d’Escola Sostenible us recomanem l’ús de 
carmanyoles (no paper d’alumini).

- Us recomanem esmorzars variats i equilibrats.



EDUCACIÓ FÍSICA
PER EDUCACIÓ FÍSICA CAL QUE CADA ALUMNE/A  
PORTI A LA MOTXILLA:

- SAMARRETA DE RECANVI

- TOVALLOLA PETITA O TOVALLOLETES 
HUMIDES.

IGUALMENT HA DE VENIR EQUIPAT AMB ROBA PER A LA 
PRÀCTICA DE L’ESPORT (XANDALL I VAMBES).
ALERTA! El recanvi es portarà el primer dia i 
cada cop que vagi a casa tornar-la el dia 
següent.



MATERIAL
✓ La quota única inclou: llibres, material complementari, 

materials diversos (material per plàstica, cartolines, 
fotocòpies, colors, llapis, retoladors...), sortides i la quota de 
l'AMPA. 

✓ És molt important fomentar el respecte pel material, tant el 
propi com el dels altres i el de l'escola. Us demanem la vostra 
col·laboració. 

✓ Tots els infants que estiguin al dia de pagaments podran 
assistir a les sortides. La data límit per regularitzar la situació 
econòmica i poder assistir a les sortides i activitats previstes 
és de 3 dies laborables.



MESURES COVID-19
No es podrà venir al centre amb cap d’aquests símptomes:

- Febre o febrícula
- Tos
- Dificultat per a respirar
- Mal de coll

 -  Congestió nasal
 -  Vòmits o diarrees
 -  Mal de cap
 -  Malestar
 -  Dolor muscular

Altres recomanacions a tenir en compte
Portar al centre una ampolla d’ús individual amb aigua de casa.



Quan un infant té polls no pot venir a l’escola fins 
un dia després d’haver iniciat el tractament. 

Si els detectem a l’escola us trucarem perquè 
vingueu a buscar els vostres fills/filles.

POLLS



3. ASPECTES CURRICULARS



OBJECTIUS  PRINCIPALS

❏ Consolidar i augmentar el grau d’autonomia.
❏ Tenir cura del material  propi i aliè.
❏ Adquirir hàbits de responsabilitat, ordre, 

atenció, respecte, etc.
❏ Assolir les competències bàsiques del nivell.
❏ Apropar els continguts dels medis a la realitat 

dels alumnes.



CONCEPTES I PROCEDIMENTS

GRUPS ESTABLES (ràtios de menys de 20 alumnes) a totes les 
assignatures. 

Es redueix el contacte amb el mínim de mestres possibles. L’alumnat 
jugarà al pati amb el seu grup estable, no es podran barrejar. 

Per tant, aquest curs no es faran padrins de lectura, desdoblaments, 
SEP, ni activitats que impliqui barrejar grups. 

NOMÉS podran estar sense mascareta amb el seu grup estable i la 
presència de la tutora. Qualsevol persona aliena que entri haurà de 
dur mascareta i implicarà que tot l’alumnat també se la posi. 



TREBALL COOPERATIU
L’escola continua amb la formació en Treball 
Cooperatiu amb la Universitat de Vic.
El Claustre ha près una sèrie d’acords en relació al 
treball cooperatiu, segons el cicle:

A Realitzar un mínim de 3 
dinàmiques per trimestre 

B Pràctica de diferents tècniques 
(1-2-4, lectura compartida, foli 
giratori)

C Treballar amb el Quadern de 
l’Equip i els diferents càrrecs



ACTIVITATS A CASA
● La periodicitat dels deures a 3r és 2 vegades per setmana i a 4t, 

3 vegades per setmana: 

○ Acabar feines pendents de les matèries.

○ Activitats i/o exercicis de reforç o ampliació dels temes 
treballats a classe.

○ Estudi de la matèria que convingui i sempre que hi hagi 
controls.

○ Preparació d’alguna lectura.

○ Buscar informació.

○ Lectura de biblioteca

● Totes les activitats i exercicis de deures s'anoten a l'agenda i es 
controla posteriorment la seva realització.

● Per vacances d'estiu es recomanen activitats diverses, no 
obligatòries.



4. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
Horari d’atenció a les famílies:
Cada tutor contactarà amb les famílies a través de l’agenda 
per pactar una reunió per telèfon o virtual. Per norma 
general, no es faran reunions presencials. 

Informacions (agenda, menú, activitats i fotos) a la web de l’escola:
http://agora.xtec.cat/escolalafont/

TELEGRAM:  Escola la Font. 3r PRI.
Escola la Font. 4t PRI.

CORREU: 
3rA: roser.tor@escolalafont.cat 3rB: gemma.cassa@escolalafont.cat
3rC: laura.astalle@escolalafont.cat 4tA: nuria.perez@escolalafont.cat
4tB: mireia.gracia@escolalafont.cat 4tC: eva.lopez@escolalafont.cat 
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CLASSROOM: es crearà un correu per a cada alumne/a amb el domini 
@escolalafont.cat 

En cas de confinament de tot l’alumnat, el mitjà de comunicació 
habitual serà el correu electrònic i la videotrucada. Els grup es 
trobaran diàriament en sessions de dues hores de 9 a 10 i de 11 a 
12. 

Informes: S'entregaran tres informes escrits, coincidint amb el 
final de cada trimestre (desembre, abril i  juny).

Telèfons: Sempre que hi hagi canvis de telèfons, adreça o correu 
electrònic cal avisar-ho a la tutora o a l’administrativa.



5. FESTES I SORTIDES



FESTES
Castanyada: El 30 d’octubre. 

Nadal: 21 de desembre. Cantada de Nadales.

Jornades Culturals: Del 24 al 26 de març, coincidint amb el 
final del 2n trimestre. Activitats diverses entorn l’eix 
temàtic del curs: TEATRE MUSICAL

Sant Jordi: Divendres 22 d’abril, activitats diverses.

Festa de final de curs i comiat dels alumnes de 6è



SORTIDES I ACTIVITATS

L’equip docent està treballant per pactar sortides que treballin 
continguts i objectius de cicle i que a la vegada s’ajustin a les 
noves mesures de seguretat i higiene derivades de la 
COVID-19. 
Quan estiguin concretades s’informaran per TELEGRAM i a 
través de l’agenda de l’alumnat. 

COLÒNIES: 
L’actual 3r  recuperaran les colònies de l’any passat. Es faran a la 
mateixa casa en les dates 8 i 9 d’abril. 

L’actual 4t farà també colònies. Encara s’està treballant per concretar 
lloc i dates. S’informarà pels canals habituals un cop estigui tot pactat. 



I PER ANAR ACABANT 

UNS QUANTS RECORDATORIS...



AUTORITZACIONS

➢ Autorització per les sortides dins i fora la ciutat de 
Manresa.

➢ Autorització conforme sou coneixedors de la 
pandèmia. 

➢ Autorització per crear el correu Classroom  a 
l’alumnat.

L’alumnat portarà les autoritzacions a casa el 
primer dia d’escola, estigueu atents i atentes a les 
motxilles! 



MOLTES GRÀCIES PER 
LA VOSTRA ASSISTÈNCIA 

I COL·LABORACIÓ


