
COMENÇA UN NOU CURS 



PIRATES 

INSTRUMENTS 



1. Normes de funcionament de l’escola 

2. Què volem aconseguir? 

3. Com aprenem a P4? 

4. Pares i/o mares delegats/des 

5. Sortides 

6. Precs i preguntes 

 



1. NORMES DE 

FUNCIONAMENT DE 

L’ESCOLA 



               1. ENTRADES I SORTIDES 

 L’horari serà de 9h a 12:25h al matí i de 15h 

a 16:25h a la tarda, per tal de facilitar la 

recollida de germans de primària. Preguem 

puntualitat. 

 

P4 i P5 faran les files a les baranes del pati 

del carrer Terra Alta per sortir i les famílies es 

quedaran a la part de sorra. 

 

Deu minuts després de les 9h i de les 15h de 

la tarda,les portes d’entrada al recinte escolar 

estaran tancades, i per poder accedir els/les 

alumnes hauran de dirigir-se a consergeria. 

 

Per seguretat, no entregarem cap nen/a a 

cap persona que no estigui autoritzada. 

 

 

 



2.DIES DE PLUJA 

ENTRADES: 

  

 

•Els nens i nenes no poden venir amb impermeable i 

paraigües. En cas de portar botes d’aigua les duran 

la resta del dia. 

 

    SORTIDES: 

•Apropeu-vos a l'escala quan veieu sortir a la mestra 

dels vostres fills, per tal d'agilitzar l'entrega dels 

infants. 

 

 

 

 

  

 

 



               

4. MEDICAMENTS 

 A l’escola no s’administraran medicaments. 

Si fos imprescindible, cal portar: 

 

 Recepta i prescripció mèdica i l´autorització 

dels pares que podeu trobar a la web. 

  

 

3. FALTES D'ASSISTÈNCIA 

 En cas de preveure una falta d’assistència cal 

avisar fent ús de l´agenda. 



               
5. INFORMACIONS 

Mitjançant l’agenda 

 

Mitjançant el web 

  

https://sites.google.com/a/xtec.cat/web-escola-suris/ 

                           (busqueu a Google Escola Suris)      
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6. PSICOMOTRICITAT 

 Per fer psicomotricitat necessitem: 

 

 una samarreta 

 

 pantalons còmodes (xandall) 

 

 bambes de velcro 

 

 mitjons gruixuts posats 

 

Dies de psicomotricitat: 

 

P-4 A: DIMARTS AL MATÍ 

 

P4- B : DIMECRES AL MATÍ 

 

 

 

 



               
7. MENJADOR 

 Els nens i nenes que no assisteixin al 

matí a l’ escola, no podran venir al 

menjador. 

 

 Si un dia es necessita anar al metge i 

es preveu que s’arribarà tard, s’avisarà el 

dia abans per poder incloure l’ alumne/a a 

la llista de menús. 

 

 

 



               
8. SANITAT 

 No es podrà venir l’escola si el nen/a 

presenta alguna malaltia contagiosa: 

 
 Febre 

 Conjuntivitis 

 polls o llémenes 
 
 No es faltarà a l’escola sense una 

causa justificada. 

 

9. ENTREVISTES 

 Els dies de visita amb els tutor/es són els dijous per  

P4 B de 12:30h a 13:30h. Cal concertar cita prèvia. 



               10. ANIVERSARIS I ESMORZARS 

 

 Si un dia no porten esmorzar es 

compartirà amb els companys.  

 

 Els dimecres és el dia de la fruita.  

 

 

 

 

 

Parleu primer amb la tutora per decidir el dia en què se celebrarà 

 

Heu  de portar: pa de pessic (comprat), lacasitos, sucs individuals, 

tovallons i espelma. 

 

  No porteu llaminadures, invitacions, regals,.. 

 

 



               
11. QUÈ FER QUAN TENIM UN PROBLEMA?  

  

12. SALUT PÚBLICA 

Qualsevol tema que us preocupi del vostre 

fill/a, primer sempre el tractareu amb la 

tutora corresponent, si el problema no es 

soluciona es pot parlar amb la 

coordinadora del cicle d’infantil (Núria 
Molina) i per últim amb la Cap d’estudis i 

direcció del centre, demanant cita prèvia. 

 Recordem als pares que dins el  

recinte escolar no es pot fumar, patis 

Inclosos. 

 Tampoc està permès l’entrada 

d’animals. 

 



2. QUÈ VOLEM ACONSEGUIR? 



QUE SIGUIN AUTÒNOMS 



QUE SIGUIN CRÍTICS 



QUE SUPERIN DIFICULTATS 





QUE COMPARTEIXIN 



QUE ESCOLTIN 



QUE PARLIN 



QUE SIGUIN FELIÇOS 



3. COM HO VOLEM ACONSEGUIR? 



HORARI P4 A 





PROJECTE NOM DE LA CLASSE: 
   
   P4A: PIRATES  

  P4B: INSTRUMENTS 
 -Hauran de buscar informació sobre una de les 

preguntes que hagin sorgit del seu interés i portar en full 

mida DINA4 l’explicació amb imatges acompanyada 

d’alguna petita frase que ells escriguin.  

 -Ho explicaran davant el grup-classe, per aquest motiu, 

és adient que la recerca i el muntatge, el feu 

conjuntament. 

 *Informarem amb temps de la data que toca a cadascú. 



PROTAGONISTA DE LA SETMANA 
 
 

- EL DIVENDRES  A LA TARDA EL PROTAGONISTA S’EMPORTA LA 

MASCOTA DE LA CLASSE i UNA CARPETA  AMB LES FITXES QUE HA DE 

PREPARAR A CASA. 

 
 

  1. A LA CARPETA S’HAN D’ENGANXAR FOTOS DEL QUE S’HA  FET  EL 

CAP DE SETMANA  AMB ALGUNA EXPLICACIÓ  BREU  O FRASE. 

ES POT FER EL FULL PEL DAVANT I PEL DARRERE, PERÒ NO  PODEM 

UTILITZAR  MÉS D’UN. 

 

2.LES FITXES DE LA FAMÍLIA, SÓN LES SEGÜENTS: 











4. PARES - MARES 

DELEGATS/DES 



FUNCIONS DELS DELEGATS 

 Coordinació entre les famílies i l’AMPA com són a través de les 

activitats extraescolars, piscina, venda de llibres i xandalls, festes 

populars i festa dels pares (final de curs). 

 

  Col·laborar amb la tutora en activitats concretes. 

 

  Ser el portaveu d’iniciatives, suggerències i inquietuds que puguin 

aportar les famílies al llarg del curs 

 
 



5. SORTIDES  
 Recomanem anar a totes les sortides ja que són un complement del 

treball a l’aula. 

  Les que es faran aquest curs seran: 

1er. Trimestre:  

 

 FESTIVAL DE PALLASSOS: 

• 16 Octubre (matí) 

 LA TARDOR A CAN RIGOL: 

• 7 Novembre (tot el dia) 

                                    

3er. Trimestre:  

  AUDITORI DE BARCELONA: “Planeta clarinet”  

- 7 Maig (tot el dia) 

 

  LA PEDRERA:  

•   4 Juny  (Matí) 

 

                          

 



 A més es faran algunes de les activitats que ens proposa 

l’Institut Municipal d’Educació: 

 

 
 

 TEATRE A L’ESCOLA (A CONCRETAR) 

 

 

SOLISTES A L’AULA ( A CONCRETAR) 

 

 

CONEGUEM ELS ANIMALS (A CONCRETAR) 



“No es tracta d’acumular 

coneixement, sinó 

d’encendre llums” 



Desitgem que gaudiu d’aquest curs tant com ho 
farem nosaltres! 

Gràcies per la vostra paciència. 
             L’equip de P4 



6. PRECS I PREGUNTES 


