
Reunió inici de curs  

2022-2023 

Cicle mitjà 



Professorat  
 

 

 

TERCER QUART 
LAIA PÉREZ 

(TUTORA) 

CLÀUDIA PUYALTÓ  

(TUTORA) 

ANGLÈS I PLÀSTICA 

(ESTRELLA) 

ANGLÈS, PLÀSTICA I 

MEDI (ESTRELLA) 

MÚSICA 

(ANNA LLOPIS) 

MÚSICA 

(ANNA LLOPIS) 

EDUCACIÓ FÍSICA 

(JOSEP ALONSO) 

EDUCACIÓ FÍSICA 

(JOSEP ALONSO) 



Calendari escolar 

 

● Primer trimestre : 5 de setembre al 21 de 

desembre. 

● Segon trimestre: 9 de gener al 31 de març. 

● Tercer trimestre: 11 d’abril al 22 de juny. 

 
Dies de lliure disposició:   Festes locals: 
31 d’octubre de 2022 (1r trim)   26 de setembre de 2022 (1r trim)  

9 de desembre de 2022 (1r trim)  5 de juny de 2023 (3r trim) 

20 de febrer de 2023 (2n trim)  

17 de març de 2023 (2n trim)    

2 de juny de 2023 (3r trim) 



HORARI 

 

*HORARI ESPECIAL FINS EL 30 DE SETEMBRE. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA SERÀ  

ELS DIMARTS I ES  

REALITZARÀ AL CAMP  

D’ESPORTS. 

 

 



LLOC DATA 

CRAM (Fundació per la conservació i la 
recuperació d’animals marins) 

DIMECRES 19 D’OCTUBRE 

Catalunya en miniatura (pack d’aventura) DIMECRES 15 DE MARÇ 

Circ Cric DIMECRES 24 DE MAIG 

Colònies. El Collell 19,20 i 21 de juny 

SORTIDES ESCOLARS 



- Puntualitat 

- Sempre tenim deures. 

- Bon ús del material (sempre amb el nom). 

- Bona presentació dels treballs. 

- Reunions presencials amb les famílies dins de l’horari escolar (acordar data 

mitjançant l’agenda). 

 

CONSIDERACIONS 



- Practicar la llengua catalana. 

- Horari i hàbits d’estudi. 

- Espai de treball. 

- Esmorzar:  

Divendres fruita a l'escola. 

- Deixar autonomia per  

preparar-se la motxilla i  

fer deures. 

- No som l’agenda dels nens. 

 

 

RECOMANACIONS 



- Proves de continguts  

i CCBB a cada unitat (*) 

- S’han de signar. 

- S’arxiven a l’àlbum. 

- La qualificació trimestral és un compendi. 

- Informe acadèmic via correu electrònic. 

 

AVALUACIÓ 



        Projectes que treballem      

 

        TERCER:VAN GOGH                      QUART: ANTONI GAUDÍ                                              

 

 

                                              



El bloc  

https://www.cegrey.org/ 

 

 

https://www.cegrey.org/


Com puc contactar amb el professor? 

● Agenda i correu electrònic: mitjà principal de 

comunicació. 

● Bloc: s’ha de mirar amb freqüència.  

● Correu electrònic :  

 LAIA: lpere131@xtec.cat  

 CLÀUDIA: cpuyalto@xtec.cat 



 

Entrades i sortides 

 

● Entrades i sortides   

       ENTRADES   

- Espais marcats per a cada curs fora de l’escola (cada mestra sortirà a recollir 

els alumnes del seu curs). 

   

           

   

8:55 a 13:00 i 15:00- 16:55h 

   (esbarjo de 10:30 a 11:00h) 



EXTRAESCOLARS I SERVEI D’ACOLLIDA 









PREGUNTES 



MOLTES GRÀCIES 

PER LA VOSTRA 

ATENCIÓ I 

COL·LABORACIÓ 


