Guia de curs per a les famílies
1.

Actuacions i activitats especials


Beques menjador: qui no hagi sol.licitat la beca el juny passat,
ho pot fer aquest mes de setembre fins el dia 17.

-

Seguim amb el programa de gestió per millorar l’avaluació dels
alumnes i la comunicació amb les famílies.

-

Nou parquet a psicomotricitat.

-

Nous ordinadors a l’aula d’informàtica i per a cadascun dels
professors.

-

PROJECTE DE PROJECTES: Fem ràdio a l’escola! Projecte general
d’escola, amb intervenció de tots els cursos.

-

Formació per a la interculturalitat i diversitat per tal de millorar el Pla
de Convivència.

-

Formació dels mestres en anglès.

-

La Núria Albertí, escriptora important de literatura infantil, seguirà
venint a la nostra escola cada mes per dinamitzar diferents tallers de
lectura amb els nostres nens i nenes.
Aquest curs realitzarem una edició especial amb treballs dels nostres
nens i nenes.

-

Nou Programari per informàtica: Eina de control informàtic per accedir a
tots els ordinadors en xarxa.

-

Lectura a l’aire lliure.

-

En el servei de menjador es parlarà en anglès.

-

Algunes hores d’educació física en anglès.

-

Poliesportiu Pujades-C/Josep Pla/Pallars- Nou espai de P-3 a 6è per a
educació física i competició esportiva.

- Hort urbà.
- Natació en horari escolar de P-3 a 6è a partir d’octubre.
- Pla estratègic de lectura – Padrins de lectura.

-

Seminaris per a pares i mares.
La pàgina Web del col.legi és: escolamiro.net
Disposem de tres professors de suport, per tant també es continuarà
reforçant l’Educació Infantil.
Els alumnes de 5è i 6è seguiran fent francès.
Les llibretes escolars se subministraran a l’escola
Educació viària a 2n. i 4rt. i 5è.
Biblioteca d’aula en anglès- Library.

3.Música:
- Concert de Nadal a Infantil.
- Reforç música.
- Iniciació a la flauta a P-5.
- A 1r.i per als alumnes nous-Llibre de text de música que s'utilitzarà al llarg
de tota la Primària.
- Concert de música a final de curs.
- Grup de música de l’escola- assaigs divendres tarda, amb col.laboració
d’exalumnes.

4.Aula d’informàtica:
-

-

NOUS ORDINADORS.
Sistema interactiu d’accés online als llibres de text, amb molts recursos
pedagògics.
Utilització de la pissarra digital a l’aula d’audiovisuals.
Competència digital: S’impartiran més hores a l’aula d’informàtica i es
treballaran continguts d’altres àrees.

5.Anglès:
Colònies en anglès – 14, 15 i 16 d’abril.
Plàstica en anglès a tots els cursos.
Llibres de lectura en anglès a Infantil i Primària.
Maleta de manualitats en anglès de 3r. a 6è.
Role-play: Interpretació de diàlegs en anglès.
Al Parvulari s’aplicarà el mètode dels BITS en anglès.
Matemàtiques en anglès a P-3 i P-5.
The Forest- Nou Projecte anual a infantil en anglès.

6.Participacions i exposicions:
-

Es faran exposicions de treballs a les aules, al voltant de Sant Jordi.
Dia de Sant Jordi- Celebrarem els Jocs Florals de l'escola.
Participarem en els Jocs Florals del Districte i de Poesia en Acció.
Fira d’entitats del barri- 5 d’octubre al matí- Rbla Prim- Amb l’actuació del
grup de flamenc de l’escola.
Jocs Florals de Perpinyà.

7.Activitats Complementàries:
Infantil


P-3: Little genius (starter),

Primària


ràdio.

taller de ràdio(expressió oral),



informàtica, taller d’anglès



Informàtica.

oral.



Tècnica Presentació.

P-4: Little artist: music, theatre



Taller Anglès oral.

and crafts, taller de



Francès.(Cicle superior)

ràdio(expressió oral),
informàtica, taller d’anglès
oral.


Creació Literària i Taller de

Little genius 2, taller de
ràdio(expressió oral),
informàtica, taller d’anglès
oral.

8.Serveis escolars:

Menjador
El col·legi ofereix als alumnes un servei de menjador. És important tenir present
que el menjador forma part de l’activitat educativa de l’escola. Per tant, tot el
personal que hi treballa també contribueix en aquesta tasca.
Servei Bon dia
A partir de les 8 del matí amb possibilitat d'una hora o només de mitja.
9.Activitats extraescolars:
- Multi esport.(els dimarts)
-Repàs.
-Anglès amb “Chealsea house”. Horari migdia i tarda.
-“Flamenco” i danses espanyoles.
-Piano, guitarra i violí a partir de P-4.
-Robòtica, programació videojocs, drons, impressió 3D… a Infantil i
Primària.
Les activitats extraescolars començaran el mes d'octubre.
10.Horaris del centre:
Per a una millor atenció a les consultes i per no interrompre la normalitat de les
classes es prega demanar dia i hora de visita al professor corresponent.
Les visites al Director s’han de demanar amb antel.lació..
La secretaria del Centre de 9 a 10 hores i de 17 a 17,30 hores. Els
divendres fins a les 13,00h.
11.Calendari escolar
Les classe comencen el 12 de setembre en horari de 9,00 a 13,00h i de
15,00 a 17,00h.
Horari intensiu la darrera setmana de juny, del 12 al 19.
La reunió amb els pares anirà distribuïda de la manera següent:
P-3,P-4,P-5, el 9 de setembre, a les 19 hores.
EP 18 de setembre , a les 18,00 hores 1r, 2n i 3r.
EP 19 de setembre a les 18,00 h 4rt, 5è i 6è.
1r. Trimestre- del 12 de setembre al 20 de desembre.
2n. Trimestre- del 8 de gener al 3 d’abril.
3r. Trimestre- del 14 d’abril al 19 de juny.
Festa local- 24 de setembre.

1 de juny- 2ª Pasqua
Festes lliure disposició:
4 de novembre
24 de febrer
29 de maig
12. Calendari avaluacions i lliurament informes
L’avaluació és contínua i sumativa.
S’avaluarà per competències, valorant les diferents dimensions pròpies
de cada matèria.
Avaluació diagnòstica: 6è. Curs el 20, 21 i 22 d’abril.
Calendari Avaluacions:
Infantil- 3 de febrer i 15 de juny.
Primària- 1ª Avaluació-20 de desembre.
2ª Avaluació-3 d’abril.
3ª i Final Avaluació- 19 de juny.
Festes Nadal- del 21 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
Festes Setmana Santa- del 4 al 13 d’abril, ambdós inclosos.
Les classes finalitzen el 19 de juny.
13.Sortides i activitats
Auditori.
Can Pou- Castanyada- 31 d’ octubre.
Joc Viu- 1r.-, 3r.- i 5è.
Atletisme 2n. curs- /4rt- /6èFloorball- 3r. Curs- i 5è. cursRua Carnestoltes- 21 de febrer.
Teatre: Infantil i C.InicialC. Mitjà i SuperiorPoliesportiu Verneda- Infantil i Cicle Inicial.
Atletisme 4rt. CursGuàrdia urbana. 5è i 6è.
2n. I 4rt.
Teatre Regina-28 d’abril-“Ningú és un zombi”
El cabirol- Vallgorguina- 3 de juny.
Museu Blau- Cicle Inicial.
Colònies en anglès amb Chelsea House- 14, 15 i 16 d’abril.
14.Normes pràctiques

1. L’horari d’escola a l’etapa d’Educació Infantil és de 9h a 13h i de 15h a 17h.
2. S’ha d’assistir a classe amb regularitat durant tot el curs acadèmic, i cal
evitar demanar excepcions de pròrroga de vacances o agafar-les abans del dia
assenyalat, caps de setmana, ...
3. Per tal de no trencar la dinàmica del grup, els alumnes sortiran abans de
l’horari lectiu solament en casos d’extrema necessitat.
4. La puntualitat és molt important pel bon funcionament de grup-classe, ja que
ajuda a l’adquisició d’hàbits socials de respecte i responsabilitat. Si un alumne
arriba tard, haurà de justificar el retard per mitjà de l’agenda. Si aquest fet es
produeix reiteradament sense justificació, es prendran les mesures necessàries.

5. Les comunicacions de la família a la mestra es faran per mitjà de l’agenda.
Aquesta s’ha de dur cada dia i ha d’estar a disposició de pares i mestres.
6.El butlletí de notes haurà de ser signat pels pares i es lliurarà a la tutora en el
termini establert, el rebut pertinent.
7.Els alumnes que es quedin a dinar a l’escola esporàdicament caldrà que
s’apuntin i paguin el mateix dia. En cas d'intoleràncies o dietes especials, cal
avisar amb dos dies d’ antel.lació.
8.Si un alumne té febre, no podrà venir a l’escola i haurà de comunicar-ho per
telèfon.
Cal que les famílies organitzin l’administració de les medecines als seus fills de
manera que no coincideixi amb les hores de permanència al centre. Si això no
és possible, cal que el pare, la
mare o el tutor legal aporti la recepta del metge, on consti el nom de l’alumne,
la dosi, l’hora i el nom del medicament que ha de prendre. Alhora, el pare, mare
o tutor legal ha de presentar per escrit la petició i autorització al personal del
centre perquè l’administri a l’alumne (L’autorització la trobareu a l’agenda).
En cas que algun nen/a tingui alguna malaltia contagiosa, caldrà que es quedi a
casa fins que no hi hagi risc de contagi. S’haurà de donar l’avís a l’escola en el
moment que es detecti. Quan el nen/a s’incorpori a l’escola, haurà de portar un
certificat d’alta del metge.
Quan es presenti algun cas de paràsits (polls o llémenes), per evitar contagi
caldrà que l’alumnat no assisteixi a l’escola fins que no hagi rebut el primer
tractament i estigui net de llémenes. Recordeu no precipitar la tornada a
l’escola.

9.Per aconseguir una bona convivència s’ha de tractar a tothom amb respecte i
correcció.
10.Dins el recinte escolar, es mantindrà un to de veu que no molesti els altres
companys.
11.La bata de l’escola, així com qualsevol jaqueta, jersei, anorac,... ha de portar
una cinta cosida d’uns 20cm per poder-la penjar al penjador i ha d’anar
marcada en un lloc visible amb nom i cognom. La bata és obligatòria en tota
l’etapa així com el xandall de l'escola els dies d'educació física o quan realitzem
sortides escolars.
12.Les sortides escolars són molt importants per a l’alumne ja que són una
ampliació del currículum.
13. L'assegurança escolar es farà efectiva la primera setmana de
setembre.
14. Esemtia
La comunicació família-escola es realitzarà a través d’aquest programa, tot i
que en certs moments, també s’utilitzará l’agenda:

Apuntar en el lloc corresponent els telèfons. Aquests s’hauran de posar en
ordre de prioritat (inclosos els telèfons mòbils). Han de ser telèfons operatius,
en els quals es pugui localitzar als familiars en cas d’emergència.
Si algun dia ve a recollir al nen/a una persona que no és l’habitual s’ha de
posar a l’agenda el nom, el cognom i el DNI (en cas que ho sapigueu a última
hora, truqueu a l’escola).
Indicar les al·lèrgies (encara que no es quedi al menjador).
Anotar si algun dia es queden a dinar o si es queden habitualment, indicar si
aquell dia no s’han de quedar.
Omplir l’autorització de medicaments (en cas que sigui necessària
l’administració).
Sol·licitud d’entrevistes tant per part de les famílies com per part de les mestres.
Autorització de sortida del centre dins de l’horari escolar (metges, logopedes ...
o qualsevol altra motiu personal).
Justificació d’absència o retard a l’escola.

FUNCIONAMENT:

1. Si a casa apunteu alguna nota, el nen/a haurà de portar l’agenda oberta a la
mà.
2. Si des de l’escola hi ha alguna informació, els nens portaran l’agenda oberta
dins de la motxilla. Cal revisar-la cada dia.
3. Quan llegim els missatges, els signarem conforme els hem llegit.
Quan poseu una nota, recordeu comentar-ho al vostre fill o la vostra filla per tal
que n’estiguin assabentats.
Aquesta informació s’anirà actualitzant a mesura anem avançant el curs.

