
REUNIÓ DE PARES I MARES DE P5 

Curs 2018-19 

LA CAPUTXETA VERMELLA LES SET CABRETES 



1. Normes de funcionament de l’escola 

2. Hàbits d’autonomia 

3. Què i com aprenem a P5? 

4. Pares i/o mares delegats/des 

5. Sortides i colònies. 

6. Precs i preguntes 



1.NORMES D’ESCOLA 



               1. PUNTUALITAT 

        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. 

 

Les entrades: quan sona la música els nens 

i nenes aniran sols fins al gimnas on els 

esperem els mestres. 

Per la sortida, si us plau, les famílies 

col·loqueu-vos a la part de sorral. 

 

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. 

 

 



               

3. MEDICAMENTS 
 A l’escola no s’administraran medicaments. 

Si fos imprescindible, cal portar: 

 

La recepta mèdica on s’inidiqui que l’alumne 

ha de prendre la medicació en horari escolar, 

junt amb l´autorització d’administració de 

medicaments que es va repartir al mes de juny i 

que també podeu trobar al web de l’escola. 

  

 

2. FALTES D'ASSISTÈNCIA 

 En cas de preveure una falta d’assistència cal 

avisar fent ús de l´agenda. 



               

4. INFORMACIONS 

Mitjançant l´agenda 
 
Mitjançant el web 
  
  https://sites.google.com/a/xtec.cat/web-escola-suris// 
                           (busqueu a Google Escola Suris)  
                                   Educació Infantil  P5     
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5. 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. 

 

 

 



               
6. 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. 

 

7. ENTREVISTES 

 Els dies de visita amb els tutores són els dijous  

de 12:30h a 13:30h.  

 Cal concertar cita prèvia. 



               8.   ANIVERSARIS 

 

 Si no en porten es compartirà amb els 

companys.  

 

 Els dimecres és el dia de la fruita.  

 

 

 

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

Heu  de portar: pa de pessic (comprat), lacasitos, sucs i/o batuts 

individuals, tovallons i espelma. 

  No porteu llaminadures, invitacions, regals,.. 

  Si coincideixen més d’un en la mateixa setmana es celebraran el mateix 

dia.  

 

  9.   ESMORZARS 
    

 

 

 

 

 



               

10. QUÈ FER QUAN TENIM UN PROBLEMA?  

  

11. 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. HÀBITS D'AUTONOMIA 

Per facilitar la seva autonomia necessitem la vostra col·laboració en: 

 

  

•Les jaquetes amb beta i totes les seves coses marcades. 

 

•Bosseta de roba o plàstic o motxilles toves. 

 

•Bambes amb velcro. 

 

•Portar l’agenda cada dia i han de ser conscients el dia que tenen nota. 

 

•Carpeta de deures, es donarà alguna activitat puntualment (divendres i 

tornar dilluns). Ja no portaran les lectures. 

 

•Protagonista: el donem els dijous amb avís previ. S’ha de fer un recull de 

fotos amb algún petit escrit del que han fet el cap de setmana (en un full 

DNA4). 



3. QUÈ I COM 

APRENDREM A P5? 



Aspectes metodològics: 

A l’etapa d’educació infantil treballem de manera globalitzada, a partir de 

les tres àrees d’aprenentatge: 
 

 A EDUCACIÓ INFANTIL ES TREBALLEN 3 ÀREES: 

 

      1. DESCOBERTA D'UN MATEIX I DELS ALTRES 

             PSICOMOTRICITAT / LUDOTECA / GRAFISME / TALLERS D’EMOCIONS  

  EL DIA  A DIA DE LA CLASSE: hàbits i rutines, càrrecs,…. 

  PROTAGONISTA: relacionat amb els contes tradicionals.  

      

 

2. DESCOBERTA DE L'ENTORN. 

  LLENGUATGE MATEMÀTIC: numeració fins el 9, seqüències, conceptes espai     

       /temps, seriacions, lògica i raonament, càlcul mental i 

       iniciació a la suma. 

                  * treballem de forma manipulativa i amb els quadernets. 

 

  MEDI: experimentació 3-6, projecte relacionat amb el Sistema Solar, els mesos de 

   l’any,  les estacions i les festes tradicionals,  

 

 

 

 

 

. 



 3. INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES. 

 

  LLENGUATGE PLÀSTIC: experimentarem amb diferents tècniques i materials 

                    plàstics i coneixerem les obres i característiques   

           d’ANTONI GAUDÍ 

 

  LLENGUATGE: 

                            ORAL: treballem la lectoescriptura de forma global i iniciem el pas     

a l´analítica. 

 

                            ESCRIT: Diferents tipologies de texts: contes, poemes, receptes, 

                   descripcions, …. I la relació entre els diferents sons i la  

           seva grafia. 

           Donem valor a l´escriptura natural i espontània. 

 

  LLENGUATGE MUSICAL: qualitats del so, instruments, cançons, danses i 

             audicions. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  LES ACTIVITATS LES REALITZEM EN: 

Gran grup 

Agrupaments  internivell 

Racons a l'aula 

Petit grup 

TAC: - Sessions quinzenals a l´aula d´informàtica amb mig grup. 

         - Activitats PDI a l´aula. 

    







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, sugerències 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  (carpa plaça Catalunya)16-10- 2018      Matí. 

 MASIA  “ EL XARAGALL”  (Llinars del Vallès) 7-11-2018               Tot el dia. 

 AUDICIÓ A L´ESCOLA  (clarinet)  8-11-2018 

                                

2on. Trimestre:. 

 

 PLANETARI MUNICIPAL DE BARCELONA  2-4-2019     Matí 

TEATRE A L´ESCOLA  a concretar            Matí 

AUDICIÓ AL PATRONAT   a concretar           Matí 

 

 

3er. Trimestre: 

 Colònies  2 i 3 de maig del 2019 

 LA PEDRERA  4- 6- 2019         Matí  

 

 

 

 



QUAN? Els dies 2 i 3 de maig 

 

ON? “Castell de Fluvià” en Santa Maria de Palautordera 

 

SONDEIG: Per fer un sondeig del nombre de nens i nenes que 

assistiran a les colònies passem un paper a omplir. Les dades 

recollides seran significatives pel preu final de la sortida. 

Només es realitzaran colònies si entre les dues classes assisteixen el 

80% de l’alumnat. 

 

 

COLÒNIES 



Desitgem que gaudiu 
d’aquest curs tant com 

ho farem nosaltres! 
Gràcies per la vostra 

paciència. 
             L’equip de P5 


