
Les classes de 3r i 4t  EP
Cicle Mitjà

Curs 2016/17



LEMA DEL CURS



CALENDARI

L’horari de l’escola continua essent el mateix, entren a les 8.55 i

surten a les 12.05, que és l’hora que comença la

complementària. Per la tarda, entren a les 15.00 i surten a les

16.50

o Vacances Nadal: 22 desembre (jornada intensiva) – 8 de

gener

o Setmana Santa: 8 - 17 abril

o Jornada Intensiva Juny: a partir del 5 de juny

o Festival: 16 de juny (divendres)

o FESTES: 31 octubre, 9 desembre, 27 i 28 febrer.



HORARIS





MESTRES   QUE   INTERVENEN    

A   L’AULA

 Castellà: Marisa

 Música: Elvi

 Anglès: Carla

 Religió: Javi

 Català: Mireia

 Matemàtiques, Naturals, Socials i tutoria: Javi

 Ed. Física: Josep M. 

 Reforç i Ed. especial: Marta Baró



 Castellà: Marisa

 Música: Elvi

 Anglès: Carla

 Religió: Mireia

 Català, Matemàtiques, Naturals, Socials, Ed. Física i

tutoria: Carina 

 Reforç i Ed. especial: Marta Baró



ORGANITZACIÓ DE L’AULA

• ESPAIS DE TREBALL I DEL MATERIAL: taula de treball, espai de
biblioteca, espai dels llibres, llibretes, racó TIC i espai de material
comú.

• ENCARREGATS, sentit de la responsabilitat i formar part d’una
comunitat: repartir el material i llibres, d’ordre i ecologia, pissarra,
missatger, delegats mediambientals, controlador de l’ordre en pujar
i baixar escales.

• GRUPS COOPERATIUS, a l’aula es treballa de manera
cooperativa. Tots aprenen junts i s’ajuden per aconseguir un
objectiu comú.

Hi ha el Coordinador, Secretari, Mediador i Controlador.



HÀBITS: ORGANITZACIÓ PERSONAL I DE 

TREBALL

EL NEN/A HA DE SER CAPAÇ DE:

 L’AGENDA.
 Apuntar els deures en la data que se li demanaran per part de cada

mestre/a.
 Avisar als pares si porten una nota per part d’un/a mestre/a o viceversa

per tal de signar-les.
 Revisar que ho tenim tot apuntat i que s’entengui de quina pag. ex. o

àrea es tracta.
 LA FAMÍLIA vetllarà PER MANTENIR UN CONTROL.

 LA MOTXILLA:
 Revisar cada matí el material que cal dur a la motxilla per aquell dia.
 No oblidar-se mai de l’agenda ni a casa ni a l’escola.
 Tenir cura del material alhora de portar-ho dins, sense arrugues o

estripat.
 No passejar llibres o llibretes innecessàries, deixar-ho a la prestatgeria

o calaix de l’escola sinó s’utilitza.



ORIENTACIONS FAMILIARS EN LA 

TASCA EDUCATIVA

• És bo que disposin d'un lloc adequat per a l'estudi i que el pare i la mare li ensenyin uns

bons hàbits: un ambient adequat, aïllat de sorolls (sense televisió, ràdio ni telèfon) i

assumir que és millor treballar una mica cada dia que deixar-ho tot per al final. PENJAR 

L’HORARI EN EL LLOC D’ESTUDI.

• Vetllar perquè s’estableixin unes rutines de treball i de descans. Establir uns horaris

d’estudi.

• Cada dia revisar l’agenda i preguntar-li què tenen de deures. Utilitzar el sentit comú i

anar vigilant: la presentació, les errades, la mala lletra, revisar el que han treballat a 

classe i aconsellar-li, però deixar que els exercicis els facis ells.

• Potenciar l’autonomia, L’ESFORÇ personal, l’organització dels deures i responsabilitat

del nen/a.

• Preguntar-li els temes que s’estudien. És important el vostre ajut per tal de motivar-lo  i

incentivar l’esforç que suposa fer CONTROLS. Utilitzar una llibreta d’estudi que poden

refer exercicis, resums... 



DESTAQUEM...

LLENGÜES:

o Continua essent molt important LA LECTURA, tenir un bon hàbit lector per
poder tenir una bona comprensió lectora.

o El funcionament de la llengua: ortografia, morfosintaxis, lèxic, cal·ligrafia...

o La creació i escriptura de textos de qualsevol tipus: carta, descripció
notícia, anunci,...

o Saber parlar i conversar.

o Saber escoltar i comprendre.

o Llegir i comprendre.

MATEMÀTIQUES:

o Repassar les TAULES DE MULTIPLICAR.

o RESOLUCIÓ DE PROBLEMES, Ajudar-los a entendre l’enunciat abans de
fer-los. Que encerclin les dades, que esbrinin quines operacions són les
adequades i molt important, que no es deixin la solució (que sigui coherent
la pregunta amb la resposta final).

o Unitats de mesura.

o Geometria.

o Càlcul mental.



CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL

Es treballen els continguts del llibre de Naturals i Socials en dos unitats per

trimestre.

No necessàriament coincideixen per trimestre en l’ordre del llibre. S’adequa al

projecte interdisciplinar escollit per a tot el curs.

Inici a 3r i seguiment a 4t en l'elaboració de TÈCNIQUES D'ESTUDI:

 Mapa conceptual.

 Idees principals.

 El resum.

PROJECTES INTERDISCIPLINARS

S’elabora un projecte interdisciplinar per trimestre, que s’escull entre tots i que

afecta als criteris d'avaluació de totes les àrees: medi, matemàtiques, música,

ed. física, llengües, plàstica i anglès.

» 1r trimestre: EL MERCAT / ELS INVENTS

» 2n trimestre: PERDUTS EN L’ANTIGA GRÈCIA (Transversal)

» 3r trimestre: ISINGU (APS)



DEPARTAMENT HUMANÍSTIC 

 Pallars lector: projecte comú a totes les escoles del Pallars.

4 llibres per cicle, dos cada curs. Cal abonar 4€ en total el primer any

per tot el cicle.

Animació o visita d’algun escriptor.

Llibres 3r: “Una troballa sorprenent” i “El cargol màgic”

Llibres 4t: “Res no és com diuen els contes” i “Anem a l’escola”.

 Pla lector: 20 minuts tres cops per setmana de lectura lliure.

 AUXILIAR DE CONVERSA: Enguany, els nens i nenes tornaran a

disposar d’aquest servei. 2 hores setmanals.

 ANTON NAVARRO: concurs literari intercomarcal. Tema lliure,

escrits en llengua catalana (a ser possible en dialecte pallarès).

Màxim 2 fulls.

No hi podrà constar el nom, sinó un pseudònim. S’hi adjuntarà un sobre

tancat, a la part exterior del qual hi constarà el títol i el pseudònim i a

l’interior, hi constaran les dades personals (nom, cognoms, adreça i

telèfon), el nom de l’escola i el curs.

S’hauria d’intentar fer a ordinador, sense faltes.



DEPARTAMENT CIENTÍFIC

 Projecte Escola Verda: Hauríeu d’intentar no portar briks per l’hora

d’esmorzar i utilitzar, en la mesura del possible, tàpers.

• Dimecres segueix sent el dia de la fruita.

• Delegats Mediambientals.

• Comitè ambiental.

 Hort: continuarem amb aquest projecte. Sembrant i recollint els

diferents fruits. L’any passat els va agradar molt.



DEPARTAMENT PASTORAL

 Projecte Oratori: Es faran dos grups i la duració serà de 45’

quinzenalment.

 Celebració Sant Antoni M.Claret : 24 d’octubre. Sortida de

convivència per etapes. De 3r a 6è EP anem a Vilamitjana

caminant, ens quedem allí a dinar. L’Entrepà Solidari, projecte

d’ajuda missioner al Congo.

DEPARTAMENT ARTÍSTIC

Es programen les Festes de l’escola:

• Castanyada - 28 octubre (canvi)

• Carnestoltes – 24 febrer

• Festival fi de curs – 16 juny (divendres)



L’AVALUACIÓ A CICLE MITJÀ

QUÈ S’AVALUA? I COM?

» Els coneixements adquirits. 

- Els controls i proves
 * CONSELL: És convenient repassar diàriament els continguts treballats a l’aula. 

- Llibreta de treball.

» La manera de treballar

- Observació directa: el treball a l’aula, els deures, presentació...Es

valora l’esforç i la feina ben feta. 

» L’actitud

- Comportament, participació, atenció, motivació i implicació en l’àrea

a l’aula.

PROVES AVALUACIÓ INTERNA 

– Avaluació diagnòstica a 3r, preescriptiva.



DATES D’AVALUACIÓ

Primera Avaluació: 

Del 25 de novembre al 11 de desembre.

Segona Avaluació: 

Del 8 de març al 17 de març.

Tercera Avaluació: 

Del 5 de juny al 13 de juny.



NORMATIVA DE 

FUNCIONAMENT DEL CENTRE

 AGENDA: És important revisar-la periòdicament. És la via de comunicació entre l’escola i les 

famílies. 

 PUNTUALITAT: Es prega ser puntuals a l’hora d’entrar a l’escola. Recordem que està PROHIBIDA 

l’entrada dels alumnes per la PORTERIA. 

 JUSTIFICACIÓ FALTES D'ASSISTÈNCIA: sempre anotar a l'agenda. Avisar amb temps o per 

telèfon. Les faltes reiteratives i sense justificar perjudiquen el treball continu i obtenció de bons 

resultats dels alumnes.

 MEDICACIÓ: justificant del metge amb les dosis i l’hora de l’administració del medicament. També 

cal portar una AUTORITZACIÓ per part de les famílies per poder-lo administrar. 

 PETICIÓ D'ENTREVISTES: mitjançant l'agenda. Intentar no trucar en horari lectiu, si convé a l'hora 

del pati  o al migdia.

 MATERIAL / LLIBRES: S’hauran d’endur tots els llibres i llibretes cap a casa i cada dia portar el que 

necessitin. Cal procurar ajudar-los a fer la motxilla. Tot el MATERIAL ha d’estar MARCAT.



NORMATIVA DE 

FUNCIONAMENT DEL CENTRE

 ESMORZAR: Portar esmorzars saludables i sostenibles cada dia i evitar embolcalls d’alumini. 

Dimecres “Dia de la fruita”..

 MARCATGE DE LA ROBA: Marcar la roba habitual, jaquetes, xandall...,  per evitar pèrdues. 

 ANIVERSARIS: Coca amb xocolata (degudament tallada) o llaminadures. 

 MENJADOR: L’import del menjador és de ........ Cal abonar-lo cada matí a les 09:00h en casos  

eventuals. 

 APORTACIÓ FAMILIAR: Quantitat econòmica que serveix per millorar l’escola tant en recursos 

com en instal·lacions. És de 15 euros mensuals. 

 INGRESOS............................................................................... 26.327€

• Saldo anterior.........................................................................8.257€

• Aportació curs 2015/16........................................................18.070€ 

 DESPESES.............................................................................. 29.078€

• Xarxa WIFI...............................................................................25.000€

• AID Grup (pissarres digital 4t EP i canó sala polivalent)..........3.672€

• Despeses bancàries ………………………………………………..406€



SORTIDES

Primer trimestre:

• Sortida al mercat de Tremp. (Projecte 3r EP)

• Descoberta de la història contemporània a través de la vida

quotidiana (Les Botigues de Salàs).Projecte 3r i 4t EP.

(9 novembre)

• Celebració de Sant Antoni M. Claret a Vilamitjana. (24 octubre)

Segon trimestre:

• Representació teatral proposada per l’ajuntament de Tremp.

Tercer trimestre:

• Teatre en anglès “Robin Hood” (16 de maig)

• Colònies: 22-23-24 de maig a Santa Maria del Mar (Comarruga).



ATENCIÓ ALS PARES

BLOC DE CICLE MITJÀ

http://blocs.xtec.cat/ciclemitjamariaimmaculada/

Tutories:

Matí: de 10:45h a 11:15h i de 12:05h a 13:00h.

Tarda: de 17:00h a 18:00h. 

Sempre que tingueu cap dubte veniu a preguntar i parlarem.

NOVA WEB DE L’ESCOLA

http://www.tremp.colegiosclaretianas.org/

http://www.tremp.colegiosclaretianas.org/


L’ensenyament que deixa

empremta no és el que es fa de 

cap a cap, sinó de cor a cor. 
Howard, G. Hendriks. 

Moltes gràcies per la vostra 

assistència!


