
 
 
 
 

REUNIÓ INICI DE CURS 

  6è de Primària 2021- 22 



Amor Rodríguez, tutora de 6è A (dilluns de 
11’30h a 12’30h i dijous de 12’30h a 13’30h) 
 
Esther Jiménez, tutora de 6è B (dijous de 
10h a 11h i de 12’30h a 13’30h) 
 
    Montse Olmos, català (6èA), matemàtiques 
   (6èB) i anglès i tallers a les dues classes. 
 
       Sílvia Díaz, EE 6èA, dins l’aula. 
       Marc Montesinos, EE 6è.B, dins l’aula . 
 
 

MESTRES QUE INTERVEN 



 - Pares o mares delegats grups de Whatsapp. 
 
 - Entrevistes a petició de la família o a petició 
dels mestres per mail però seran 
videoconferències o per telèfon.  
 
 - Es farà una altra reunió de final de curs . 



•  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amor: arodr262@pcasals.cat 
 
Esther: ejimen33@pcasals.cat 
 
Montse: molmos22@pcasals.cat 
 
Marc: mmonte95@pcasals.cat 
 
Sílvia: sdiaz6@pcasals.cat 
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ÀREES I ACTIVITATS 

 
- Tallers de plàstica 

- E.F. 

- Música 

- Desdoblaments 

- Padrins amb P4 

- Tutors de lectura amb 1r 

- Continuïtat Classroom 

- Dossiers 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECTURA 

 
 Treballs de lectura : 
 
* Un llibre en català (La noia ocell) i un en 
castellà (Oliver Twist) durant el curs. 
* Un llibre al trimestre, triat pels alumnes, 
de català i castellà. 
* Lectura 15 min. 3 cops per setmana a l’aula 
* Préstec de llibres de la biblioteca d’aula i 
d’escola. 
 
 
 



HÀBITS  

- Seguirem amb els hàbits de treball i estudi 
que  sempre hem recordat.   
 

-  Portar el material necessari per treballar       
(a final de curs ja se’ls va donar una llista).  
 

- Cal mantenir nets i ordenats els   llocs per on 
es mouen. 

- L´agenda serà d´ús personal per anotar els 
deures i/o per la comunicació família-escola. 
              

                    - Esmorzar a l’aula. 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 



- No es podran fer activitats amb altres grups de l’escola. 
- Al pati sortiran barrejats amb altres grups amb 
mascareta. 
- Han de portar MASCARETA OBLIGATÒRIA + UNA DE 
RECANVI EN UNA BOSSETA (de roba preferiblement) 
AMB EL NOM 
- Una ampolla petita d´aigua. 
 
- Entrem i sortim per la porta de l´Olímpia. No es 
prendrà temperatura i es desinfectaran les mans a l’aula. 
 
-Portar paraigües per deixar a l’escola pels dies de pluja. 
     - Anar al lavabo abans de sortir de casa (matí i tarda). 
 
                   -  Respectar les normes de la Covid-19. 
 
 
 
 
 

 
 



LA CONVIVÈNCIA A LES AULES 

O Afavorir les relacions entre ells. 
O Treballar l’educació en valors. 
O Resoldre els conflictes que es puguin produir a la 

classe el més ràpidament possible. 
O Quan ha hagut un incident que es considera amb 

una certa importància l’alumne fa un escrit i el 
porta a casa.  

O Quan un alumne està implicat de forma reiterada 
en diferents incidents o quan l’incident és molt 
greu, en aquests casos es fa una valoració per 
l’equip docent del cicle. 

O Com a últim extrem l’alumne pot ser valorat a la 
comissió de convivència del consell escolar. 

 



 
- Xerrada Internet Segura: 21/9/21. 
- Vapor Buxeda: 15-16/11/21 
- Museu d’Història de Catalunya:26/11/21 
- Torrent de Colobrers: 24/2/22 
- Visita d’un il.lustrador: 8/3/22 
- Teatre en anglès: 12/5/22 
- Museu Pau Casals: 17/5/22 
- Educació Viària: data per confirmar 

- La Mola: data per confirmar 

- Barques al Parc Catalunya: data per confirmar 

 
 

 
 
 

SORTIDES 



QUOTA DE MATERIAL I SORTIDES 

• Sortides: 33,5€ 

• Material de cicle: 45€ 

• Copisteria, reposició de llibres, material 
higiènic...37€ 

• Autocars i monitors: 27€ 
         
           TOTAL: 142,5€ + 2%TPV = 145€  
   
           *Repartit en dues quotes: novembre i febrer 



BLOC 

 

    -Vídeos. 

    -Fotos de les activitats. 

    -Informacions diverses. 

 

https://blocs.xtec.cat/paumitja/


PAS A SECUNDÀRIA 

 
-Normalment des de l’INS es fa una xerrada 
per les famílies. 
 
-Procés de preinscripció des de l’escola. 
 
-Xerrada per part d’ex-alumnes. (Si es pot) 
 
-Coordinació des de l’Escola amb l’INS i l’EAP. 
 



COLÒNIES A CALA MONTJOI 

• Del 7 al 10  de juny. 



 
 

Moltes gràcies! 
 


