
REUNIÓ DE FAMÍLIES 
4t CICLE MITJÀ 

CURS 2021-22 



ORGANITZACIÓ CURS  

4t A 

Alumnes: 16 

Tutora: Montse Collell 

 

4t B 

Alumnes: 15 

Tutora: Ariadna Pinós 



ALTRES MESTRES QUE INTERVENEN: 

  

 ANGLÈS:    ARIADNA 

 MÚSICA:          ANNA 

 ED. FÍSICA:         IVETTE 

 ED. ESPECIAL:  DOLORS/MARINA 

 SUPORT A L’AULA:  TUTORES I SÍLVIA 

     VETLLADORA 

 



L’ARXIVADOR 

ELS CALAIXETS 

 DE LLENGUA 

I MATEMÀTIQUES 

CÀRRECS 

ORGANITZACIÓ MATERIAL 



DEURES 

COMUNICACIONS 

SEGUIMENT  DEL TREBALL 

PERSONAL 

AGENDA 



CARPETA DE DEURES 



QUADERNS DE LLENGUA 



VOCABULARI CACOGRÀFIC 



LECTURA DE LLIBRES A CASA 

 

 



METODOLOGIA LECTURA EN  VEU ALTA 

 

CODI PER LLEGIR EN VEU ALTA 

                    

                   

                                   Paraules difícils de pronunciar. 

 

 

atmosfera         Paraules importants que cal dir molt bé. 

 

 - - - - - - -         Paraules que diem a poc a poc 

 

 

                        Aspectes fonètics. 

 

 

                        Signes de puntuació ( .  ,  ;  : ) 

 

 

                       Signes d’expressivitat (  !   ?  )    

  

  

1.-  Llegir el text dues vegades. 

2.- Assegurar-me que l’entenc. 

3.-  Buscar si cal, paraules al diccionari. 

4.-  Marcar les paraules difícils que m’hauré d’entrenar a 

      pronunciar bé. 

5.-  Assenyalar les pauses: (les comes i els punts). 

6.-  Remarcar els signes d’expressió: ( ?, ! ) 

7.-  Practicar diverses vegades la lectura vocalitzant molt bé  

      les paraules i sense córrer. 

8.-  Assajar amb una persona que m’escolti o bé gravant-me. 

 

 

  RECOMANACIONS PER PREPARAR UNA LECTURA EN VEU ALTA 



PLA LECTOR 



CASTELLÀ 

Es treballen totes les dimensions 

donant especial èmfasi a l’expressió 

oral a partir de les tipologies textuals.  

 

• Anuncis 

• Entrevistes- diàlegs 

• Còmic 

• Comprensió lectora i escrita 

• Onomatopeies 

 

 



MATES 

INNOVAMAT 



ANGLÈS 
RACONS 



PROJECTES:  

GUIA D’ OSONA 

DESCOBRIM L’UNIVERS 

LA LLIBRETA DE L’ INVESTIGADOR 

EXPERIMENTS 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/osona/


MÚSICA 



ED.FÍSICA:  
 

Cal portar: 

* Roba i calçat esportiu. 

* Samarreta de recanvi, tovallola petita, i mitjons 

antilliscants. 

* Ampolla d’aigua 



SORTIDES 



HORARI ATENCIÓ FAMÍLIES 

 
4t A: divendres de 9h a 10h 

    dimarts de 12.45 a 13.45h 

mcollell@iemossencinto.cat 

 

4t B: dijous de 9:00h a 10:00h 

      dimarts de 12:45h a 13:45h 

apinos@iemossencinto.cat 



INFORMACIONS DIVERSES 

• Autoritzacions: (imatge, paracetamol, sortides pel poble…) son al 

programa TPV en cas de voler fer algun canvi. 

• Al TPV hi ha penjades les autoritzacions per tal que els germans grans 

(CM,CS o ESO) puguin recollir els germans petits i marxar sols cap a casa, o 

també per autoritzar altres membres de les famílies.  

• També hi ha una autorització per marxar sols a casa pels alumnes de 3r. Cal 

fer-la arribar a direcció sinó no podran marxar. 

• TPV:   Quota material 35,71€ (set i feb) 

      Sortides (octubre) 

      Colònies 51,00€ 1ª quota (nov) i la resta (abril). 

• Aplicació menjador: fixes, esporàdics i pic-nic (avisar 3 dies abans) 

 

 



• http://agora.xtec.cat/institutescolamossencinto/ (NODES)  

       (Subscripció al nou curs i baixa de l’anterior) 

 

• @iemossencinto  (TWITTER) 

 

• + KTAC (enquesta de satisfacció a final de curs) 

 

• Delegats de classe (pares) 

 

• Cal portar certificat mèdic en cas d’al.lèrgies i intoleràncies. 

 

 

 

 

 

http://agora.xtec.cat/institutescolamossencinto/


PLA D’OBERTURA 

 • Entrades i sortides:  

 - Horari serà el mateix per a tothom. 

 - Entrades àgils, evitar aglomeracions. 

 - Les famílies no poden accedir a l’interior del centre. 

 - Hi haurà diferents zones d’accés. 

 - Hi haurà marcat un circuit per entrar i marxar. 

 - S’ha d’anar amb mascareta fins a l’aula. 

 - Procurar mantenir el 1,5 m de distància de seguretat. 

               - Si acompanya el germà gran, accediran al recinte per l’accés del    

                 germà gran i aquest acompanyarà al seu germà petit fins a   

                 l’entrada corresponent de l’edifici. 

               - No es pot entrar per la plaça Roviretes si no van a vigilància. La   

                 monitora els recollirà a fora. 

               - A l’entrada del centre hi haurà dispensadors de gel per no    

 acumular alumnes a les piques (9h i 15h higiene amb gel) 

   un cop dins prioritzem rentat de mans amb sabó. 

  

*CM: Carrer Vilanova. Entrar per la porta de davant del gimnàs 



• Grups estables: 

 - Els grups estables seran els grups classe. 

 - La major part del dia estaran a la seva aula i amb el/la tutor/a de  

   referència. 

 - Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, farem els     

                 suports dins l’aula (2 professionals estables dels grups i   

                 utilitzant la distància i mascareta per poder fer l’atenció  

                 educativa). La mestra d’educació especial entrarà a la classe,   

                 sempre que sigui possible, igual que les altres mestres per tal   

                 de potenciar la codocència en grups heterogenis.  

 - Es deixaran de fer totes aquelles activitats que impliquen             

                 barreja d’alumnes de diferents grups. 

• Gestió de casos: 

 - En el cas que l’alumn@ es trobi malament prendrem la   

                 temperatura al centre però la responsabilitat de portar   

                 l’alumn@ al centre és de la família per això signareu una   

                 declaració responsable que heu de portar el primer dia de curs. 

 - És molt important que les families informin el més ràpid possible   

                 a la direcció del centre en cas que tinguin algun positiu al grup   

                 familiar o amb símptomes de covid. 

 



• Ús de la mascareta i higiene: 

 - És obligatori a Primària. Els docents sempre anirem amb  

                 mascareta sobretot els especialistes. 

 - Importància de la higiene de la mascareta, tenir present que   

                 són d’ús diari. Canviar o rentar cada dia. 

              - Recomanem portar- ne una de recanvi a la maleta (menjador)    

   i una bossa per posar-la a dins. 

 - Rentat de mans cada vegada que s’entri i/o surti del centre,    

                 aula o aula d’especialitat. 

 - No caldrà desinfectar el material utilitzat. 

• Menjador: 
 - El pla de menjador estarà penjat al Nodes 

 - No compartir utensilis. 

 - No rentat de dents. 

 - Dinar amb el grup estable mantenint la distància amb un altre   

                 grup estable. 

 

 



• Organització de l’espai d’esbarjo: 

 

 - Pati sense sectoritzar per cicles. 

 -  A l’hora del pati també aniran amb mascareta. Es treurà a         

                 l’hora d’esmorzar, respectant la distància de seguretat. Petit  

    esmorzar i recomanem esmorzar bé a casa. 

 - Degut al covid la font del pati serà precintada i no es podrà   

                 veure aigua de les piques. Per tant els alumnes poden portar    

                 una ampolla d’aigua o cantimplora. 

 - Esmorzar aniversari (voluntari) es celebrarà amb el grup  

    estable, no es podrà repartir a altres mestres ni a la sala de        

    professors.  



• Seguiment educatiu (en cas de confinament): 

 

        - El mitjà de comunicació sempre és el nodes. 

          - Continuarem utilitzant el correu electrònic i el      

             classroom. 

          - Ús de videoconferències i videotrucades o trucades per  

 fer el seguiment dels alumnes.                                          

          - Organització del material per emportar-se a casa. En    

             cas de no poder-se’l emportar buscarem el mitjà per   

             fer-lo arribar. 

           - Quaderns de català i matemàtiques a casa. 

           - En el cas que hi hagi un alumn@ confinat es farà 

 igualment un seguiment educatiu, que constarà en 

 connectar-se amb la seva aula per videoconferència a 

 les 9:00 h i a les 15:00h de cada dia,  per tal de poder 

 concretar i realitzar les tasques diàries amb 

 l’acompanyament del tutor. També es farà un 

 seguiment per via classroom, correu i telèfon. 

 

 



RECORDEU…. 

 
- Horari: De 9:00h a 12:45h i de 15:00h a 16:30h 

 

 *Recordem que el dimecres es plegarà a les 13:00 hores i a la 

tarda no hi ha classes lectives. Hi ha organitzades activitats 

extraescolars opcionals. 

 

- En el Nodes hi haurà penjada una infografia amb la informació 

actualitzada més rellevant. S’anirà modificant en funció de la 

pandèmia i de les directrius del Departament de Salut i Educació. 

- Us demanem molta responsabilitat, adaptació i confiança ja que 

serà un curs amb moltes incerteses però vetllarem i intentarem 

garantir la qualitat educativa i d’aprenentatges dels seus fills i 

filles en un entorn segur. 

- Veureu que el correu a la llarga canviarà..... 

@escolamossencinto.cat canviarà de domini i serà amb el que 

treballarem i ens comunicarem.  

 

 

 



PRIMER DIA DE CURS 

• A les 9h  pujarem a la classe a donar-nos la 

benvinguda i deixar el material. 

 

• A les 10h comença l’activitat lúdica. Cal  portar 

en una bosseta l’esmorzar, una ampolleta 

d’aigua i la declaració responsable. 

 




