
Reunió informativa per a famílies 
 3r de primària

 14 de setembre de 2020
Margalida Cabalín - Marina Fernández - Caterina Jiménez - 

Constanza Mesa - Marina Monterrubio - Aina Piña - 
Antònia Maria Planas



OBJECTIU

Donar la millor atenció educativa possible prioritzant els 
criteris sanitaris.



CONTINGUTS DE LA REUNIÓ:
● Entrades i Sortides
● Algunes normes 
● Menjador 
● Tallers
● Tutories 
● Google Classroom
● Objectius
● Competència 

lingüística

● Competència 
matemàtica

● Treball per projectes
● Deures
● Quins recursos i 

metodologies 
utilitzarem

● Dubtes 



ENTRADES I SORTIDES
⦿ GUARDERIA matinera de 7:30h a 8:30h al PAVELLÓ (porta 8) 

IMPRESCINDIBLE APUNTAR-SE per poder dur un control. NO 
ES PODRÀ FER DE MANERA ESPORÀDICA.

⦿ ENTRADA DEL MATÍ. Puntualitat:
De 8:50h a 9’05, entrada porta-7, al pati de volei (cada classe té 
un espai assignat). ELS ALUMNES ENTREN SENSE 
ACOMPANYANT.

⦿ SORTIDA DEL MIGDIA: 12:00h i entrada a les 14:30h (PATI 
AUTOCARS - porta 4).

⦿ SORTIDA L’HORABAIXA: 16:15h, UN familiar entra per la porta-6 
i surt per la porta-7.



⦿ GUARDERIA DE L’HORABAIXA al MENJADOR (gratuïta fins les 
17:00h pels que queden a dinar) IMPRESCINDIBLE APUNTAR-SE 
per poder dur un control. NO ES PODRÀ FER DE MANERA 
ESPORÀDICA. Entrada i sortida per la porta-3 (infantil).



ALGUNES NORMES
IMPORTANT COVID-19!

- Revisar temperatura cada matí. Si un alumne està malalt 
ha de quedar a casa.  Màx. (37’5ºC).
- En el cas de tenir un contacte estret amb algú positiu 
AVISAR AL TUTOR.
- Dur aigua (recomanam dues botelles, especialment el mesos de calor).
- Dur un KIT sanitari:  mascaretes de recanvi, gel hidroalcohòlic, 
mocadors de paper i ronyonera. Els alumnes hauran de dur la 
mascareta posada tot el dia.
- Tot ha d’anar amb el nom posat.



ALGUNES NORMES
- És molt important la puntualitat i respectar les normes d’entrada i 
sortida del  centre. 
- Si ha de prendre medicament dur: autorització o recepta, hora i dosi.
- Avisar de les al·lèrgies, malalties amb informe mèdic.
- Revisar diàriament les motxilles (no rodetes).
- Marcar la roba amb el nom de l’alumne.
- Xandall CIDE (Ed. Física).
- Dur dos estoigs.



ALGUNES NORMES

- Utilitzar l’agenda com a via de comunicació amb l’escola (els 
alumnes l’han de dur cada dia dins la motxilla). Llegir les normes i la tipificació 
de faltes de disciplina de l’agenda amb els fills i revisar-la periòdicament. 

- Correu escolar (no es pot utilitzar per incidències del dia a dia). 

- Feis un ús responsable i controlat de la informació que passeu pel whatsapp.

- Actualitzar els telèfons i correus a les oficines.

- Avisar de les faltes d’assistència, dels canvis d’autocar o de menjador (els 
tiquets es poden comprar online).



ALGUNES NORMES
- Respectar dates d’entrega de les circulars. 

- No es permet l’ús de mòbils ni aparells electrònics a l’escola. 

- Dimecres dia de la fruita (educació saludable).

- Evitar el paper d’alumini i plàstics en els berenars (programa ecoambiental).

- Enguany ja no tendran el berenar de l’horabaixa.

- No es podrà dur menjar per celebrar les festes d’aniversari: (llepolies, 
pastissos…)

- No poden dur joguines (tampoc pilotes) ni doblers. 
- Si es dóna alguna situació familiar que pugui afectar a l’alumne/a us 
agrairiem que ens ho féssiu saber.



MENJADOR

Cada grup tindrà una zona assignada al menjador, estaran acompanyats per 
un adult.

És important que els alumnes practiquin a casa la utilització correcta dels 
coberts i les normes de comportament i convivència.

Quan els alumnes acabin de menjar han d’esperar la resta de companys a la 
taula.

Com cada any, trobareu el menú a la plana web de l’escola.



TALLERS DE 12’45 A 13’30

- Arts.
- Jocs.
- English games.
- Iniciació a l’esport.
- Cançons i danses.



TUTORIES
Les tutories es realitzaran telemàticament. 

Horaris: 3r A Aina Piña - Dilluns 15:30h.

 3r B Marina Fernández - Dimecres 12:00h.

 3r C Margalida Cabalín - Divendres 11:10h.

 3r D Antònia Maria Planas - Dilluns 10:20h.

 3r E Marina Monterrubio - Divendres 10:20h.

 3r F Constanza Mesa - Dimecres 10:00h.



GOOGLE CLASSROOM
Per a conèixer la plataforma i anar utilitzant-la, enviarem alguns dels 
deures via classroom.

En cas de confinament utilitzarem aquesta plataforma. 

Cada alumne disposarà d’un correu electrònic que vos facilitarà el CIDE.

Des del centre es faran vídeos tutorials per ajudar a les famílies.

Recomanem que cada alumne tengui un espai per seguir les classes 
online si es dóna el cas que sigui necessari.



OBJECTIUS

   NINS I 
NINES

    AUTÒNOMS
*personal, feina.

RESPONSABLES
*deures i material

    VALORS
    *respecte

    SOLIDARIS
    *compartir

   EDUCATS



                 Competència lingüística

    

Tenir una bona competència lingüística és fonamental per a qualsevol altre 
aprenentatge.

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA



  Què treballarem?
CREAR  L’HÀBIT DE LLEGIR CADA DIA.

Fomentar la lectura:

- Visitar una biblioteca i fer-se
socis.

- Comprar llibres amb ells, sobretot    
en català.

- Aprofitar els aniversaris, Pare
Noel...per regalar algun llibre.

- Fer-se una biblioteca pròpia.

   Com ajudar a casa?

C         COMPRENSIÓ LECTORA

              Lectura
comprensió, pronunciació, ritme, 
entonació



Expressió escrita
-Diferents tipologies textuals.    
-Ortografia, gramàtica,vocabulari…

*Diferents tipologies textuals.

COM AJUDAR A CASA?

- Fer llistes: de la compra, per anar 
d’acampada, excursió, receptes…

- Escriure un diari personal.

- Escriure notes recordatòries.

- Escriure una carta,  una tarja...

- Fer copiats i dictats.



               Expressió oral - Augmentar vocabulari.

- Corregir errors fonètics.

 - Evitar infantilismes.

- Vocalitzar.

- Evitar barbarismes.



COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

L’objectiu és entendre i actuar amb èxit davant els processos matemàtics que 
es trobaran en la vida quotidiana.



Processos de raonament i 
resolució de problemes

Nombres

Mesura

Geometria

Estadística

* Transversalitat

- A través de situacions properes.

- De forma manipulativa, significativa per arribar 
a  la deducció i abstracció.

- Utilitzar un llenguatge matemàtic correcte.

- Cercant diferents formes de resolució.

- Fer estimacions sobre els resultats.

- Despertar la curiositat dels infants.

  Què treballarem? Com?

#
#
#
#


TREBALL PER PROJECTES

Les àrees de ciències socials i ciències naturals les treballarem fent 
projectes. És important la implicació i l’ajuda dels pares a l’hora de 
cercar informació.



DEURES

-Són importants per fomentar l’autonomia a casa i la consolidació dels 
continguts treballats.

-Posarem en marxa la utilització del classroom.



QUINS RECURSOS I METODOLOGIES 
UTILITZAREM?

- Aprenentatge cooperatiu (quan sigui possible)

- Treball per projectes.

- Educació emocional.
   

Tot això és possible amb feina i esforç personal.



 
             ARA US TOCA A VOSALTRES, 
                      
                              DUBTES?



 
Moltes gràcies per la vostra atenció.


