
Reunió Inici de curs 
 

Col·legi Verns 

6è Primària 

Curs 2019-2020 



Professores/professors 

curs 19-20 

• Tutora:   Montse 

• Anglès:   Dolors García 

• Música:  Laura 

• Castellà:   Anna 

• Educació Física:   Àlex  (dilluns i divendres) 



NORMES DE L’ESCOLA 

• Puntualitat. 

• Entrevistes amb la tutora (Dimecres de 15 a 16 h). 

• Nom a bata, jaqueta, abric, xandall... 

• Tira per penjar les jaquetes, abrics, jaqueta xandall. 

• Esmorzar en carmanyola o similar. 

• Dijous fruita per esmorzar al cole. 

• Cartera no carregada amb material que no sigui per aquell dia. 



• Portar motxilles sense rodes, en tot cas per les escales dur-les 

penjades a les dues espatlles. 

 

• Llibres folrats. 

 

• L’escola no subministrarà cap medicament de tractament a 

l’alumnat sense la recepta mèdica i l’autorització escrita.  

  Indiqueu en la capsa del medicament el nom del nen, la dosi 

 exacta i l’hora. 

 

• Els nens i nenes que vagin sols a casa han de portar una nota 

signada en la qual vosaltres els hi autoritzeu. 



INFORMES 

1r trimestre   20 de desembre  

2n trimestre  3 d’abril  

3r trimestre   18 de juny  



FESTES I CELEBRACIONS 
 

• Castanyada 

• Nadal 
• Cantada de nadales al Casal d’Avis 

• Amic invisible 

• Carnaval 
• Discurs d’en Carnestoltes 

• Sant Jordi 

• Fi de Curs 



PADRINS DE LECTURA 

Aquesta experiència comporta beneficis tant per al nen 

petit com per al nen gran. 

 

(Per més informació, veure resum reunió 5è curs 18-19) 



Feines per a fer a casa 

Visualitzar els vídeos i altres recursos penjats 

al web de l’Escola (Cicle Superior). 

 

Buscar informacions per a preparar algunes 

tasques (presentacions, treball en grup...). 

 

Repassar  (Medi, Anglès, Gramàtica, normes 

d’Ortografia...). 

 

Acabar alguna feina ja començada a classe. 

 

Full setmanal de càlcul. 

 

Repassar taules de x. 

i 



- Vacuna contra l’hepatitis A (HA); 2 dosis 

 

- Vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH), només a 

les noies; 2 dosis 

 

- Vacuna contra la varicel·la (V); 2 dosis 

 

-  Vacuna contra el meningococ C conjugada (MC); 1 dosi 

PLA VACUNACIONS 6è curs 19-20 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-en-centres-educatius/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-en-centres-educatius/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-en-centres-educatius/


PROVA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 

PRIMÀRIA 

Realització de les proves:  maig 

ESO 
Hi haurà una reunió-presentació en l’Escola Monlau, que és la nostra 

continuació a l’ESO. 

 

Tria del centre: parlarem en les entrevistes individuals. 

 



DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ 

4 de novembre 

 

24 de febrer (després de carnaval) 

 

4 de maig 



Sortides i Colònies 
 1r trimestre 

 Colònies La Closa en Castellar de n’Hug    16 a 18 d’octubre 

 Taller sobre la qualitat de l’aire 14 novembre 

 Viatge a Barcino    4 desembre 

 

 2n trimestre 

 Activitat de Gòspel 4 febrer 

 Teatre Regina “El somni d’una nit d’estiu” 10 març 

 Activitat de vòlei 25 març 

 

 3r trimestre 

 Palau Güell “Explora Gaudí”  29 abril 

 Biatló/Làser Run 4 juny 

 Port Aventura Juny 

 

http://www.laclosa.cat/pages/ca/inici.php







