Col·legi Santa Maria de Blanes
Centre Concertat

Reunió de Famílies d’Educació Primària- Curs 2022-23 6 EP
Data: 13 de setembre de 2022

Nom tutora: Ester Olivé
Àrees/mestres:
● E. Física: Carlos Basurte

● Expressió Oral Anglès: Montserrat Aldea

● Música: Gerard Serrat

● Comunicació i llenguatge: Ester Olivé i
Guillem Bitlloch

● Anglès: Ester olivé
● Projecte en valors: Miquel
Puigdomènech

● Matemàtiques: Ester Olivé
● Socials: Ester Olivé i Carles Pimàs

● Robòtica: Jaume Delgado

● Ajedrez: Guillem Bitlloch

● Science: Ester Olivé

● Plàstica: Montserrat Gomà

Hores visita
-

Tutora: Ester Olivé. Dimecres de 15h a 16h. Cal concertar la visita via Alexia
o agenda.

-

Les entrevistes seran presencials.

-

Si voleu concertar hora amb algun especialista cal fer-ho pels mateixos
canals.

Entrades i sortides
Entrades: al matí de 8:50 h a 9 h i a la tarda de 14:50 h a 15 h.
Sortides: Al matí de 12.50h a 13:00h i a la tarda de 16.50h a 17:00h (a partir del mes
d’octubre).
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Metodologies
Per tal de formar els nostres alumnes d’una manera integral, no només tenint en
compte la dimensió intel·lectual, sinó també la personal, l’emocional i la moral,
treballem a partir de les següents metodologies:
Treball Cooperatiu:
-

Objectiu: desenvolupar la competència social i ciutadana, la competència de
tractament de la informació, la competència d’aprendre a aprendre i la
competència lingüística.

-

Com?
▪

Portem a terme tècniques simples en les quals els alumnes treballen
en parelles o en grups d’un màxim de 4 persones. Aquest tipus de
tècnica és ràpida i normalment ens serveix per repassar i consolidar
continguts. També ajuden als alumnes a ser conscients d’allò que
saben.
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▪

Portem a terme tècniques complexes. En aquest cas els alumnes
treballen en grups heterogenis de 3-4 persones i cadascú té un rol a
complir durant el termini del projecte/treball. Els mestres presentem
una sèrie de tasques que els alumnes hauran de resoldre
conjuntament.

Projecte interdisciplinari:
Es tracta d’uns treballs realitzats en tots els nivells del centre en què els alumnes
se centren en un tema concret i el treballen des de les diferents àrees potenciant
les vuit intel·ligències múltiples.
El primer projecte interdisciplinari (temàtic) es durà a terme del 7 al 11 de
novembre de 2022. El segon són les Jornades de la Família que se celebraran
del 27 al 31 de març de 2023 que es clouran amb la Fira Solidària.

Projecte de comprensió:
Les àrees de llengua catalana i castellana es treballaran a partir de centres
d’interès i amb material preparat pels mestres.
A l’àrea de Castellà es realitzarà un projecte a partir del llibre de lectura i a l’àrea
de Socials es treballarà la història seguint aquesta metodologia.
També a l’àrea de Projecte en valors hi haurà un projecte per trimestre.

TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement):
Continuem educant els alumnes en l’ús normalitzat de les tecnologies, com a
eina de treball en l’ús de material i aplicacions digitals en l’aprenentatge. Les
TAC es treballen des de totes les àrees. L’escola posa a disposició dels alumnes
l’ús de les Ipads per a la realització d’activitats diverses. Per altra banda, els
alumnes reben classes de Robòtica cada 15 dies en grups desdoblats. En
aquesta àrea aprendran a programar, calcular, treballar en equip així com
programes bàsics d’informàtica. Aquesta assignatura es fa en anglès.
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PAT (Projecte d’Acció Tutorial):
Treball d’hàbits, valors i convivència fent especial atenció a l’educació emocional
i la competència social.
Excursions
1r Trimestre: 7 d’octubre (Ciutat esportiva)
2n Trimestre: 22 de febrer (Museu Dalí Figueres)
3r Trimestre: 22 i 23 de maig (Colònies a Mas Muxach)
● De moment segueix vigent l’ús de la mascareta dins del transport públic.
Informes
● Es farà entrega d’un informe al final de cada trimestre.

Dies no lectius del curs 22-23
31 d’octubre, 9 de desembre, 20 de febrer, 17 de març, 11 d’abril i 2 de maig.
Períodes de vacances
● Nadal: del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023.
● Setmana Santa: del 3 al 11 d’abril de 2023.
● Horari intensiu: a partir del 5 de juny del 2023.

Altres informacions
Prova Cambridge:
L’escola ofereix la possibilitat que alguns alumnes es presentin a realitzar
les proves oficials de Cambridge que es portaran a terme a l’escola durant el
mes de maig.
La selecció d’aquests alumnes es farà a partir d’una prova de nivell que
realitzaran tots els alumnes.
Si s’escau, rebreu una circular informativa més endavant.
Material:
● En un estoig: llapis, llapis H2 (plàstica), goma Milan 430, maquineta,
“típex” de cinta i un punta fina negre. Bolígrafs blau, negre i vermell.
Colors de fusta i retoladors.
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● Un regle de 15 cm., carpeta classificadora, sobre de plàstic, tisores i
una barra d’enganxar.
● No es podran portar pilotes de cuir, bales de ferro, telèfons mòbils,
jocs, consoles, etc.
● Altre material (compàs, transportador d’angles,...) es demanarà als
alumnes mitjançant l’agenda i amb antelació.
● Llibre viatger.
Menjador:
•
•

El tiquet diari es podrà comprar fins a les 10 del matí.
Si anem d’excursió i volen pícnic han de demanar-ho una setmana abans
a través de la mateixa circular que us enviaran els tutors.

Recomanacions:
•
•

•
•
•

L’agenda i l’Alexia són el mitjà de comunicació escrit entre la família i l’escola.
És recomanable revisar-les diàriament.
Dins l’agenda hi haurà un full mensual de control de deures, estudi, material i
incidències. Aquest full haurà de ser signat pels pares a finals de cada mes.
Les faltes repercuteixen a les notes de les àrees.
Cal que l’alumne s’acostumi a utilitzar l’hora de tutoria individual en el cas de
tenir algun problema dins l’àmbit escolar.
Nens/es malalts o vacances no se’ls donarà cap tipus de feina.
Cura amb la higiene personal i vestuari.

NORMATIVA RESPECTE A LES FALTES DE DEURES I COMPORTAMENT
•

10 faltes de deures = 1 falta lleu.

•

5 faltes lleus per deures = 1 falta greu.

•

3 faltes lleus per comportament = 1 falta greu (en queda un registre escrit).

•

1 incident greu = 1 falta greu

•

3 FALTES GREUS COMPORTEN LA NO PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS
ESCOLARS, SORTIDES, COLÒNIES, PASTORETS…

Aquesta normativa la podeu consultar a la pàgina web de l’escola.
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ÚS DELS CHROMEBOOKS:
● És un aparell d’ús personal i tant pares com alumnes en són responsables.
● Caldrà que cada dia portin el seu aparell a l’escola degudament carregat. El
carregador queda a casa.
● No portar l’aparell o no portar-lo carregat suposarà una manca de material o
deures.
● Cal que portin auriculars personals (de botó) i els tinguin a disposició a la
classe per poder ser usats sempre que sigui necessari.
● Cal que portin funda per protegir el seu Chromebook i un ratolí amb o sense
fils.
● Cal que tot el material referit als Chromebooks vingui marcat amb el nom i el
cognom.

RECORDEM QUE CAL FER UN BON ÚS DEL SEU APARELL CHROMEBOOK I DE
TOTS ELS COMPLEMENTS, JA QUE SÓN EINES DE TREBALL ESCOLAR.
DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR:
● Al·lèrgies i administració de fàrmacs al centre: recordeu que en tot cas s’ha
d’entregar amb l’informe mèdic adjunt.
● Full per les sortides escolars per Blanes.
Caldrà retornar signats aquests documents com a màxim el dilluns 19 de
setembre.
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