
REUNIÓ DE FINAL DE CURS  
 

5è de PRIMÀRIA 
ESCOLA PAU CASALS 

CURS 2020-21 



VALORACIÓ DEL CICLE SUPERIOR 

• Carpeta de l’escriptor / treball intensiu d’escriptura. 

• Padrins de P3: Entrega claus. Propostes curs vinent. 

• Informàtica.  ---USB--- Classroom. 

• Tallers de Plàstica. 

• Exposició de carbasses (Halloween). 

• Dossiers de medi. 

• Pregó del Carnestoltes. 

• Deures. 

• Concurs literari de Sant Jordi. 

• Bloc de nivell. 

 

 

 



VALORACIÓ GLOBAL DEL CURS 

• Millorar la velocitat lectora.  

• Són força treballadors, tot i que xerren molt. 

• Evolució positiva dels dos grups. 

• Proves de nivell. 

• El rendiment global és satisfactori. 

• Hem pogut fer tot el que hi havia previst. 

• Situació Covid. 

• Programació. 

 

 



L’AGENDA 

• En general funciona bé, però hi ha encara alguns 
nens que no es preocupen gaire d’apuntar els 
deures i diuen que no els han fet perquè no estaven 
apuntats a l’agenda de la classe. 

 

• Heu de comprovar regularment l’agenda dels 
vostres fills, perquè si ho deixeu de fer poden 
relaxar-se. 



LA BIBLIOTECA 

 

• Al Cicle Superior, fem préstec de llibres de la 
biblioteca de l’escola i de l’aula. 

 

• Exposicions orals i treballs de llibres, en català 
i en castellà. 

 

• 15’ diaris de lectura. 
 



SORTIDES I ACTIVITATS 
REALITZADES 

 

 

 

• Teatre en anglès (Tommy and the talent thief) 

 

• Excursió a Ribatallada. 
 

 
 

 

 

 



HÀBITS A MILLORAR 

• Presentació dels treballs: Contingut i polidesa, 
sobretot. 

• Lletra. 

• Lectura. 

• Participació oral. 

• Organització carpeta. 

• Endreçar calaix de classe. 



INFORMES TERCER TRIMESTRE 

• S’enviarà per correu electrònic l’informe del 
tercer trimestre i l’informe final.  

 

 

• En el mateix correu també rebreu  les orientacions 
d’estiu, els llibres de text i material  que cal  
comprar pel proper curs. 

  

 



RECOMANACIONS PER L’ESTIU 

• Llegir diàriament. És important que les lectures 
siguin variades i a més a més triades pels nens 
d’acord amb els seus interessos.  

 

• Escriure diferents textos, si pot ser útils: postals, 
cartes, llistes, diari personal o aprofitar sortides 
per escriure sobre temes que els agradin. 

 



ORGANITZACIÓ CURS 21-22 

• Grups bombolla. 

• Material. 

• Horaris entrades i sortides. 

• Patis. 

• Tutories i mestres especialistes. 

• Protocol Covid. 

 



I MOLTES GRÀCIES PER… 

• La col·laboració a casa amb les activitats 
proposades:deures, lectura,  seguiment del 
classroom, … 

 

• L’assistència a les reunions telemàtiques. 

 

• La vostra comprensió. 

 

• La vostra futura col·laboració. 



COLÒNIES DEL PROPER CURS 

• Seran a Cala Montjoi (Roses) a finals de maig o 
principis de juny de 2022. 


